OULUN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 1/2007
25.01.2007

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:

tiistai 23.01.2007 kello 14.00-15.50
Aleksinkulma, Iso-Hansa-kabinetti

Läsnäolijat: Unto Lampinen, puheenjohtaja
Marja-Leena Kemppainen, poistui klo 14.50
Kari Parkkinen
Virpi Rajala
Anne Filali
Timo Huusko
Pirjo Ylikauma
Jorma Inkamo sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti uudet vammaisneuvoston
jäsenet tervetulleiksi kokoukseen ja toivotti hyvää ja antoisaa toimintakautta 20072008.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä: ”vammaisneuvoston sihteerin tehtävien hoito
vv.2007-2008” käsitellään kohdassa 9. Muut asiat.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2007-2008
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Lasse Jalonen.
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6. Rehtori Merja Pääkkösen sijainen vammaisneuvostoon hänen virkavapausajalleen.
Tiedustellaan Oulun kaupungin opetusvirastosta, opetustoimenjohtaja Pekka
Pasaselta, kenet opetusvirasto nimittää rehtori Merja Pääkkösen sijaiseksi
virkavapauden ajaksi.
7. Hallintokuntien asiat
Anne Filali esitteli Ylikiimingin saneerattavaa toimintakeskusta, ”Karpaloa,
Apajaa ja Juurikkaa”, rakennukseen tulevien toimintojen ja käyttäjien tarpeiden
näkökannalta. Sihteeri kutsuu seuraavaan kokoukseen Arkkitehtitoimisto AStudion arkkitehti Raimo Palokankaan esittelemään ko. toimintakeskuksen
rakennepiirustukset vammaisneuvoston lausuntoa varten.
8. Saapuneet kirjeet:
Vanen tiedote 1/2007,
Sosiaali- ja terveysministeriön Asettamispäätös STM108:00/2006 (
Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2007-2008) ja
Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 19.12.2006
Merkittiin tiedoksi
9. Muut asiat
Sihteeri selvitti vammaisneuvostolle kaupunginteatterin pyörätuolipaikkojen
karttamerkinnät ja lippujen tilaustoiminnot.
Päätettiin, että vammaisneuvosto seuraa pyörätuolipaikkojen saatavuuden
toimivuutta.
Timo Huusko kertoi Madetojasalin pyörätuolipaikkaongelmista ja inva-autojen
pysäköinti- ja pyörätuoliasiakkaan autosta laskeutumisongelmista.
Kari Parkkinen selvittää pysäköintipaikkojen korjausmahdollisuutta. Timo Huusko
esittelee seuraavassa kokouksessa inva pysäköintipaikka ongelmat
kokonaisuudessaan.
Kulttuurilautakunnalle esitetään, että inva pysäköintipaikat merkitään selvästi
karttoihin ja esitteisiin internetissä sekä muihin tiedotteisiin ja ne päivitettäisiin
ajan tasalle.
Päätettiin, että vammaisneuvoston sihteerin tehtävien hoitaminen hankitaan
ostopalveluna kaudelle 2007-2008 joltakin Oulun vammais- ja kansanterveystyön
järjestöltä, kun sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut vammaisneuvoston
budjetin. Palkkaukseen on esitetty 170 h a`15,75 €.
Sihteerin tehtävien hoitamisesta ostopalveluna pyydetään tarjoukset Oulun
vammais- ja kansanterveystyön järjestöiltä. Tarjoukset tulee jättää sihteerille
viimeistään perjantaina 16. helmikuuta 2007.
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Keskusteltiin yhteiskyyti/kimppakyytiasiasta, Anne Filali selvitti
vammaisneuvostolle siihen liittyvät toimintatavat ja päätöksiin vaikuttavat asiat.
Päätettiin seuraavassa kokouksessa valita vammaisneuvoston edustaja Soile
Forstadiuksen tilalle MPK:n seurantaryhmään, koska Soile Forstadius ei ole
vammaisneuvoston jäsen kaudella 2007-2008.
10.Seuraava kokous
Tiistaina 27.02.07 kello 14.00 – 16.00, Rehapolis/Liikuntavirasto 2 krs.,
Kiviharjuntie 4, Oulu.
Ennen kokousta Virpi Rajala esittelee Rehapoliksen alkaen kello 13.45.
11.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Jorma Inkamo
sihteeri
Puh: 040-594 3666, 0400-586 036
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