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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

ma 7.5.07 kello 12.10 – 13.47
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47
Monitoimisali, 0-kerros
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anne Filali, Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela, sihteeri
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.10 toivottaen uuden neuvostoon nimetyn
edustajan, Päivi Koposen, lämpimästi tervetulleeksi mukaan neuvoston
työskentelyyn. Neuvoston jäsenet esittäytyivät.
Marja-Leena Kemppainen saapui 12.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 10.4.07, hyväksyminen (liite)
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kahdella korjauksella:
5.1 mainitaan uuden edustajan nimi ja
5.4 sihteeri etsii yhteystiedot.
5. Vammaispoliittisen ohjelman päivitys
Päätettiin, että Lasse Jalonen viimeistelee päivitetyn vammaispoliittisen ohjelman
keskustelussa ilmenneiden evästysten mukaisesti. Irja Jylhä toimittaa
korjausehdotuksensa kirjallisesti. Päätettiin, että ohjelman päivämäärää
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korjataan. Tämän jälkeen sihteeri toimittaa ohjelman takaisin
kaupunginhallitukselle.
6. Vammaisneuvoston työseminaari syksyllä 07
Keskusteltiin vilkkaasti työseminaarin sisällöstä ja toteutustavasta.
Vammaisneuvoston tehtävänkuvaa on hyvä aika ajoin kirkastaa: mikä on sen
perustehtävä, asema, vaikuttavuus…
Valittiin työryhmä, joka alkaa työstää työseminaarin sisältöä. Työryhmän
puheenjohtajaksi valittiin Lasse Jalonen ja jäseniksi Timo Huusko, Marja-Leena
Kemppainen, Pirjo Ylikauma ja sihteeri Katja Kuusela.
7. Vuotuinen vammaistapahtuma, vammaisystävällinen liike/toimija
Päätettiin, että vuoden 2007 vammaisystävällisin liike/toimija palkitsemistilaisuus
järjestetään Oulun Päivien yhteydessä 31.8. – 2.9.
Sihteeri toimittaa vammaisjärjestöille tiedotteen, jossa näitä pyydetään
lähettämään ehdotuksensa elokuun puoleen väliin mennessä. Sihteeri ottaa
yhteyttä Oulun Päivien koordinaattoriin ja neuvottelee mikä aika ja paikka olisi ko.
tilaisuudelle sopivin.
8. Lentoaseman laatuvaatimuksia laativa yhteistyöryhmä
”Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen (EY) N:o 1107/2006
vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä.
Tämän asetuksen perusteella vastuu avustamisesta lentoasemilla siirtyy
lentoaseman pitäjälle 26.7.2008 alkaen. Asetuksen 5 artiklan mukaan
lentoasemanpitäjän tulee yhteistyössä lentoaseman käyttäjien sekä vammaisia ja
liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa määrätä lentoaseman
alueella tai lentoaseman pitäjän välittömässä valvonnassa olevassa pisteessä
sekä terminaalirakennuksessa että sen ulkopuolella olevat saapumis- ja
poistumispisteet, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat helposti
ilmoittaa saapumisestaan lentoasemalle ja pyytää apua.” (Finavian kirje 20.3.07)
Tämän johdosta Finavia, joka ylläpitää Suomessa 25 lentoasemaa, perustaa
lentokenttäkohtaisia työryhmiä, joihin kutsutaan vammaisjärjestöjen edustajia.
Valtakunnallinen vammaisneuvosto kehottaa kirjeessään (10.4.07) kunnallisia
vammaisneuvostoja nimeämään ko. työryhmiin edustajia eri vammaryhmistä.
Päätettiin ehdottaa Oulun lentoaseman ryhmään seuraavia henkilöitä:
Timo Huusko, liikuntarajoitteisten näkökulma
Jorma Inkamo, astma- ja allergianäkökulma
Lasse Jalonen, aistivammaisten näkökulma
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9. Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan salin portaat, pääovet, kontrastit yms.
Yksityishenkilöltä tulleen aloitteen johdosta vammaisneuvosto päätti tehdä
esityksen Oulun kaupunginkirjaston esteettömyyden parantamiseksi.
Esityksessä esitetään mm. seuraavia toimenpiteitä toteutettavaksi
peruskorjauksen yhteydessä:
- ulko-ovet liiketunnistimilla
- kontrastiraidat portaisiin, ennen kaikkea Pakkalan salin portaisiin
- invawc:n tulee olla erillinen (naisavustaja ei voi mennä miesten vessaan ja
päinvastoin)
- induktiosilmukat palvelutiskeille
- palvelutiskit myös pyörätuolia käyttäville sopivalle korkeudelle
- lainaus- ja palautusautomaatit kaikkien ulottuville
10. Hallintokuntien edustajien asiat
Vammaispalveluissa on tällä hetkellä yhden sosiaalityöntekijän resurssi
kohdennettuna kehitysvammaisille asiakkaille. Asiakkaita on n. 700, yhden
sosiaalityöntekijän resurssi ei ole riittävä.
Palvelujen järjestäminen kohtuullisessa ajassa on tällä resurssilla vaikeaa.
Työntekijää on vaikea tavoittaa puhelimitse. Myös asiakkaiden taholta on tullut
esille että palvelujen saanti viivästyy kohtuuttomasti.
Vammaisneuvosto päätti tehdä sosiaali- ja terveyslautakunnalle esityksen toisen
sosiaalityöntekijän viran perustamisesta vammaispalveluihin hoitamaan
kehitysvammaisten asioita.
Irja Jylhä ja Päivi Koponen toivat esille vammaisten peruskouluikäisten lasten
heikon mahdollisuuden osallistua lähikoulujensa opetukseen ja nuorisotoimen
järjestämään toimintaan. Todettiin, että asenneilmasto ei vielä ole joka paikassa
kovin suotuisa, mutta että asiaa tulisi voimakkaasti ajaa eteenpäin.
Päätettiin, että Irja Jylhä ja Päivi Koponen valmistelevat asiasta
esityksen/aloitteen ja tuovat sen vammaisneuvoston käsittelyyn tuonnempana.
11. Saapuneet kirjeet
- 10.4.2007 Valtakunnallinen vammaisneuvosto, STM (liitteenä Finavian kirje
20.3.07)
12. Tiedoksi
Vammaisneuvoston luottamusmiesedustajille maksettavat palkkiot maksaa Oulun
konttori, sihteerin toimittamien pöytäkirjojen mukaisesti. Aiemmin asiaa hoiti
Vammaispalvelut.
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Lähetetyt lausunnot:
10.4.07 Oulun Diakonissalaitoksen Hyvinvointikeskuksen
lisärakennus, Sampo Valjus, arkkitehti SAFA
16.4.07 Kaakkurinkulman kauppakeskus – Bauhaus, Risto Halonen, arkkit.yo
13. Muut esille tulevat asiat
Timo Huusko toi terveiset Rakennusvalvontaviraston pienrakentamisen
neuvottelupäivästä esteettömästä rakentamisesta 18.4. Tilaisuudesta on tulossa
pöytäkirja. Pyörätuolilla Neuvokkaan kokoustilaan oli vaikea kulku.
Pientalorakentamisessa esteetön rakentaminen tarkoittaa luiskaa – ei muuta.
Tehtävää on siis vielä paljon.
14. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 12.6. alkaen kello12.00, sihteeri selvittää paikan.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.47.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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