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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 1/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Vierailija
Sihteeri
Poissa

pe 22.2.2013 klo 12.30 - 15.30
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 156
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin suuralue
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin suuralue
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan suuralue
Sinikka Vuoti, Oulunsalon suuralue
Pasi Laukka, Oulun kaupunki/Konsernipalvleut (1§)
Anne Jaakola, Arkkitehti/SIPARK Oy (11§)
Katja Kuusela
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Sivistys- ja kulttuuri

Käsiteltiin
1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lasse Jalonen avasi Uuden Oulun vammaisneuvoston kokouksen
lyhyellä puheella Oulun kaupungin vammaisneuvoston historiasta.
Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka kävi tervehtimässä vammaisneuvoston
jäseniä ja toivotti menestystä vaikuttamistyöhön.
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen pöytäkirjan ote 18.2.2013, jossa on
vammaisneuvoston nimeämispäätös (Dno KEHA: 6029/014/2012).
Kokouskutsut on lähetetty 15.2.2013.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Vammaisneuvosto 2013 - 2016
Puheenjohtaja toivoi kokouksiin avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Tärkeää on
vuorovaikutus vammaisjärjestöjen edustajien ja kaupungin palvelualueiden
edustajien kesken.
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Puheenjohtaja kävi läpi muutamia kokousteknisiä asioita mm. että kokouskutsut ja
materiaalit toimitetaan sähköpostitse kaikille niille, joilla on sähköpostiosoite.
Otetaan käyttöön lisälistamalli, jossa esityslistan kokoamisen jälkeen tulleet asiat
otetaan käsittelyyn lisälistalta.
Kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, kuitenkin niin, että ne ovat
mahdollisimman informatiivisia. Sihteeri julkaisee pöytäkirjat vammaisneuvoston
kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.
Käytiin esittäytymiskierros.
Päätös: sihteeri kokoaa vammaisneuvoston jäsenten käyttöön yhteystietolistan
neuvoston jäsenistä. Päätettiin myös, että sihteeri toimittaa
luottamushenkilöjäsenille tarkat tiedot matkakustannusten hakemisesta.
Käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi, toimintasuunnitelma 2013. Puheenjohtaja nosti
esille muutaman tärkeän ja haasteellisen kohdan; vammaispoliittisen ohjelman
uusiminen, Henkilökohtaisen avun keskuksen käynnistäminen Ouluun,
vammaisasiamiehen toimen perustaminen sekä keskustelufoorumin järjestäminen
vammaisjärjestöille ja kaupungin palvelualueiden edustajille.
Merkittiin tiedoksi talousarvio 2013 ja vammaisneuvoston toimintasääntö
Tietoa luottamushenkilöille:
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/luottamushenkiloille
Vammaisneuvoston kotisivut:
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto
4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5§ Työvaliokunnan 12/2012 muistio, tiedoksi
Merkittiin tiedoksi
6§ Varapuheenjohtajan valinta
Päätös: varapuheenjohtajaksi valittiin Lauri Louhivirta.
7§ Työvaliokunnnan nimeäminen
Toimintasäännössä todetaan: ”Vammaisneuvosto voi asettaa keskuudestaan

työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi
vammaisneuvoston jäsen. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella
vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vammaisneuvoston
antamista tehtävistä.”
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Todettiin, että työvaliokunnan sihteerinä toimii vammaisneuvoston sihteeri.
Tarvittaessa työvaliokuntaan kutsutaan vammaisneuvoston jäseniä asiantuntijoiksi.
Keskusteltiin työvaliokunnan laajentamisesta.
Päätös: Työvaliokunnan jäseniä ovat Lasse Jalonen, Lauri Louhivirta ja Jorma
Inkamo.
8§ Sihteerin palkan tarkistus
Päätös: Asiantuntijasihteeri Katja Kuuselan palkka on 700 €/kuukausi. Työaika 25
h/kuukausi.
9§ Vammaisneuvoston edustukset
- MPK-seurantaryhmä (Matkapalvelukeskus-seurantaryhmä)
ryhmässä ovat mukana palvelun tilaaja, tuottajat, käyttäjät sekä MPK-keskus
Päätös: vammaisneuvoston edustajiksi valittiin Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä.
- Päihde- ja mielenterveysneuvosto
Päätös: vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Jorma Inkamo.
- Joukkoliikennejaosto (kaupunginvaltuusto nimittää)
Päätös: vammaisneuvosto esittää edustajakseen Pirkko Tähtelää.
10§ Henkilökohtaisen avun keskus
Asiantuntijasihteeri Katja Kuusela esitteli asian. Asiantuntija Maarit Niva Oulun
kaupungin Hyvinvointipalveluista tekee parhaillaan selvitystä Henkilökohtaisen Avun
Keskuksen perustamisesta Ouluun. Liitteenä kutsu ”Henkilökohtaisen avun
järjestämisen kehittämistä koskevaan yhteistyötapaamiseen” 27.2.2013.
Päätös: Mahdollisimman moni vammaisneuvoston jäsenistä osallistuu ko.
tilaisuuteen. Kutsutaan Maarit Niva esittelemään asiaa neuvostolle kevään aikana.
11§ Kivikkokankaan päiväkoti
Anne Jaakola, arkkitehti/SIPARK Oy
Kivikkokangas on uusi rakenteilla oleva asuinalue Hiukkavaaran alueen vieressä.
Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy suunnittelee alueelle päiväkotia 150 lapselle. Osastoja
on kahdeksan. Päiväkodista tulee osin kaksikerroksinen ja maasto edellyttää
rinnerakentamista. Suunnitelmassa noudatetaan tilaajan antamaa tilaohjelmaa, joka
vaikeuttaa vammaisneuvoston tässä vaiheessa antamien suositusten huomioimista.
Esteettömyysselvitys:
1. Autopaikkoja päiväkodilla 24 kpl, joista yksi invamitoitettu rakennuksen
läheisyydessä (mitat 3600x5000 mm). Lisäksi lähistöllä 134 autopaikkaa, joista 5+2
invamitoitettuja.
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2. Kulkureitti pihalla: asfaltti ja pääsisäänkäynnin alueella betonikivetty pinta,
sadevesikallistukset kaivoihin (norm. 2%), ei askelmia, ei reunakiveyksiä.
3. Sisäänkäyntialueet: maan pinta kallistettu sisäänkäyntialueilla, osastojen
sisäänkäynneissä erilliset luiskat, sisäänkäynnit katettuja, kynnys ja tasoero 1-2 mm
4. Sisäänkäyntien leveydet: pääsisäänkäynti 11+4M, vapaa kulkuaukko 1040 mm;
osastojen sisäänkäynnit 11+3M, vapaa kulkuaukko 1040 mm
5. Käytävät: käytävien vapaa leveys vähintään 1500 mm.
6. Sisäiset ovet: yleensä 10M, vapaa aukko 940 mm, vähintään 9M, vapaa aukko
840 mm,
7. Tuulikaappitilat: pääsisäänkäynnin tuulikaappi 2280x1600 mm; osastojen
sisäänkäynnin märkäeteisten kautta, joiden leveys vähintään 20M, ja pituus 43M
8. Wc-tilat: Invawc –tila 2700x2300 mm
9. Sosiaalitilat: Invawc –tila toimii myös liikuntaesteisten sosiaalitilana (suihku ja
lukittava kaappi)
10. Hissi: Kone Monospace 500, korin mitat 1400x1100 mm, hissikuilun sisämitat
1800x1600 mm, sivulle aukeavat ovet
11. Väritys ja sisustus: lasipinnoissa törmäysmerkinnät tai puitejako, kontrastiero
lattia- ja seinäpintojen värityksessä
Päätös:
Vammaisneuvosto kiinnittää huomionsa seuraaviin asioihin:
- suositellaan erityistason esteettömyyttä
- suositellaan hissin koriksi: 1400 x 1400 mm
- inva-wc:n suunnittelussa tulee noudattaa Rakennusmääräyskokoelman F2:n
kohtaa 3.7.1, jotta suunnitelmat täyttävät turvallisuusvaatimukset
- sisääntulojen luiskiin käsijohteet 700/900 mm korkeudelle ja niiden päiden
tulee olla pyöristetyt ja ulottua 300 mm luiskan päättymisen yli
- sisääntulojen ulkoportaisiin käsijohteet
- sisällä rinneporrastukseen kontrastiraidat ja portaan reunoihin karhennukset
- lasiseinäelementteihin riittävän näkyvät merkinnät monelle korkeudelle
- induktiosilmukan varaus (johdotukset) rakennusvaiheessa kaikkien ikäryhmien
osastoille
- sisustuksessa huomioitava; tulee välttää säleikkömateriaaleja, jotka voivat
aiheuttaa epileptikoille kohtauksen vaaran, tulee valita selkeät värit ja huomioida
kontrastit, tulee kiinnittää huomiota hyvään akustiikkaan
Sihteeri toimittaa lausunnon arkkitehti Anne Jaakolalle.
Keskusteltiin yleisesti vammaisneuvoston roolista rakentamisessa. Tutkitaan
mahdollisuutta osallistua kaupungin rakennushankkeiden määrittelyyn. Usein
julkisten kohteiden olisi hyvä olla erityistasoa.
12§ Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
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13§ Tiedoksi
- muistio 21.1.2013, "Kävelykeskustan esteettömyys"
- kutsu Henkilökohtaisen avun järjestämisen kehittämistä koskeva
yhteistyötapaaminen, ke 27.2.2013 klo 13 alkaen, Kirkkotorin koulutuskeskus
- kutsu Helppo liikkua - Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen verkostoseminaari
21.3.2013, Helsinki
- kutsu Asiakkaan äänellä - Asumispalvelusäätiö ASPA:n aluefoorumiin 4.4.2013,
Cumulus, Oulu
- kutsu Oikeita töitä - kokemukselliset iltapäivät - Asumispalvelusäätiö ASPA, 14.3.
klo 12.30 - 16.00, Ammattiopisto Luovi Veteraaninkatu 2
- Rakennustarkastusyhdistys RTY
Rakennustarkastuspäivät 20.–22.3.2013, Oulu
Esteettomyyden huomioiminen pientaloissa, tarkastusarkkitehti Anu Montin, Oulun
rakennusvalvonnasta esittelee esteettömyyskortit. Kommenttipuheenvuoro DI Lauri
Louhivirta, mikä linjaus auttaa liikuntaesteistä?
- Oulun Palvelumalli 2020
http://www.ouka.fi/palvelumalli2020
Oulun raati -keskustelutilaisuuksissa käsitellään Oulun Palvelumallia 2020, liite
14§ Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisista vierailuista esim. Teatterikuopalle Haukiputaalle.
15§ Kevään kokousaikataulu
22.3., 19.4., 24.5., 14.6. (kello 12.00 - 14.30)
16§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Oulussa

22.3.2013
Katja Kuusela
sihteeri
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Henkilökohtaisen avun järjestämisen kehittämistä koskeva yhteistyötapaaminen

Henkilökohtaisen avun järjestämisen erilaiset vaihtoehdot haastavat kuntia kehittämään
toimintaansa yhä enemmän asiakkaan itsemääräämisoikeutta edistävään suuntaan.
Kutsummekin teidät kuntien ja järjestöjen yhteiseen info- ja keskustelutilaisuuteen koskien
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämisen mahdollisuuksia Oulun
seudulla.
Tilaisuus pidetään Kirkkokadun koulutuskeskuksessa ke 27.2.2013 klo 13 alkaen.
Tilaisuuteen on kutsuttu Turun avustajakeskuksen järjestösuunnittelija Pirjo Rissanen
kertomaan Turun seudulla toimivasta Avustajakeskuksesta, jonka toimintaan voitte
tutustua myös heidän nettisivuillaan (www.avustajakeskus.fi). Tilaisuus on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille.
Järjestelyiden vuoksi pyydämme ilmoittautumiset tilaisuuteen 20.2. 2013 mennessä.
Välittäkää
kutsua eteenpäin organisaatiossanne mahdollisille osallistujille!
Ohjelma
- Tilaisuuden avaus, Sirkka-Liisa Olli, sosiaalijohtaja Oulun kaupunki
- Oulun kaupungin vammaisneuvoston puheenvuoro
- Avustajakeskuksen esittely, Pirjo Rissanen, järjestösuunnittelija, Avustajakeskus
avustajakeskus.fi)
- Keskustelua, näkökulmia ja jatkotoimenpiteistä sopiminen
Tervetuloa!
Maarit Niva
YTM, asiantuntija
Hyvinvointipalvelut
PL 37
90015 Oulun kaupunki
maarit.niva@ouka.fi
gsm +358505922021/08-55853908
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