PÖYTÄKIRJA

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 1/2015
Aika

23.1.2015 klo 12.00 – 14.06

Paikka

Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö (saapui klo 12.18)
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (saapui klo 12.52)
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Katja Kuusela (+ha)

Poissa

Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri

Käsiteltiin
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11/2014 hyväksyminen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 1/2015, 7.1.2015
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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5§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Sovitaan sähköpostitse.

6§

Lausuntopyyntö: Oulun Torihotelli
Jukka Laaksonen, TkL, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
Oulun Torihotellia suunnitellaan kauppahallin ja aittojen välimaastoon.
Hotellihuoneita tulee 130. Vanhoja rakennuksia puretaan uuden tieltä ja aittoja
siirretään sijansa verran.
Ajatuksena on, että hotellin katutason liikehuoneistojen palvelut tukevat torin ja
kauppahallin palveluita. Hotellin yhdistää kauppatoriin nk. talvitori, joka on päivisin
kaikille avointa tilaa, mutta jossa voidaan toteuttaa esim. näyttelyjä ja konsertteja.
Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan:
 Suositellaan pääsisäänkäynnin pyöröoven viereen painonapilla varustettu
sähköisesti avautuva ovi.
 Hissivalinnaksi suositellaan induktiolla, pistemerkinnöin ja puhesyntellä
varustettua mallia.
 Asiakaspalvelutiskit ja tilat, joissa on äänentoisto kuin myös kokoustilat, on
varustettava induktiosilmukalla.
 Hotellihuoneiden ovien avaaamisen helpottamiseksi, niiden kahvapuolelle
tulee jättää 40 cm vapaata tilaa. Kaikki ovet tulee olla vähintään 90 cm
leveitä.
 Opastesuunnitelma on laadittava huolellisesti, jotta opasteet palvelisivat eri
käyttäjäryhmiä.
 Talvitorin kauppatoriin yhdistävä lasiseinä on varustettava riittävän selkeillä
huomioraidoilla tms.
 Luiskien kaiteisiin kiinnitettävä huomiota; kaide kaksitasoinen ja se jatkuu 30
cm luiskan loppumisen jälkeen.
Marja-Leena Kemppainen poistui kello 12.52.

7§

Toimintakertomus 2014 ja tarkennettu toimintasuunnitelma 2015
Päätös: Keskusteltiin alustavista luonnoksista ja keskustelun pohjalta ne
viimeistellään ja toimitetaan kaupunginhallitukselle.

8§

Vammaispoliittisen ohjelman päivitysprosessi
Päätös: Konsernipalvelu kokoaa työryhmän, joka alkaa työstää ohjelmaa. Pyydetään
hallintojohtaja Ari Heikkiselle palaveriaikaa yksityiskohtien sopimisesta.
Työvaliokunta hoitaa asiaa eteenpäin.
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9§

Palvelualueiden asiat
Päätös: Ei ollut.

10§

Terveiset tapahtumista
- Vammaisoikeuden ajokortti -koulutus 3.11.2014
Vammaisneuvoston järjestämä koulutus oli onnistunut ja siitä on saatu hyvää
palautetta ja jatkotoiveita. Hyvän koulutuksesta teki se, että Kumpuvuori kävi asioita
läpi konkreettisten aitojen esimerkkien kautta. Osallistujia oli yhteensä 34, joista
vammaisneuvoston jäseniä yhdeksän.
- Esteettömyys on yhteinen tavoitteemme –seminaari 25.11.2014, Helsinki
Paikalla olivat Lauri Louhivirta ja Jorma Inkamo.
- Vammaisneuvoston ja kaupunginhallituksen tapaaminen 12.1.2015 klo 12.00 13.00 Oulun kaupungintalolla.
Mukana olivat apulaiskaupunginjohtajat Piia Rantala-Korhonen ja Sinikka Salo sekä
hallintojohtaja Ari Heikkinen. Kaupunginhallituksen edustajina kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Riikka Moilanen ja jäsenet Mikko Raudaskoski, Raimo Järvenpää,
Veikko Ervasti, Juha Hänninen, Matti Roivainen, Rauno Hekkala, Vaili Jämsä-Uusitalo,
Anne Snellman, Pekka Kainua ja Samuli Pohjamo. Vammaisneuvostosta olivat
mukana puheenjohtaja Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta, ja jäsenet
Martti Tihinen, Riku Syrjälä, Pirkko Tähtelä, Jorma Inkamo, Hilkka Nivukoski ja
asiantuntijasihteeri Katja Kuusela.
Tapaaminen oli keskusteleva. Vammaisneuvoston esille nostamat teemat liitteenä.

11§

Tiedoksi
- Lähtenyt työvaliokunnan lausunto: 11.1.2015 Kehitysvammaisten perhehoidon
toimintaohje Oulun kaupungissa / Maarit Niva / Hyvinvointipalvelut
- Lähtenyt aloite: 11.1.2015 Yhtenäinen avustajakortti Ouluun / Oulun kaupungin
joukkoliikennejaosto sekä Oulun kaupungin kulttuurin johtoryhmä (liite)
- Saapunut kutsu: Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden infotilaisuus
Oulussa 6.2.2015

12§

Muut esille tulevat asiat
Seniorikortin hinta on noussut 35 euroon. Alle 18-vuotiaiden liikuntavuorot ovat
edelleen maksuttomia.

13§

Seuraava kokous 20.2.2015
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.06.
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Oulussa 20.2.2015

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto

Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri
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7.1.2015

Oulun kaupungin joukkoliikennejaosto
Oulun kaupungin kulttuurin johtoryhmä

YHTENÄINEN AVUSTAJAKORTTI OULUUN

Yhdenvertaisuus ei toteudu eri vammaryhmien kesken avustajan maksuttoman
sisäänpääsyn suhteen Oulun kaupungin kulttuuripalveluissa ja joukkoliikenteessä.
Asian on nostanut esille Kehitysvammaisten palvelusäätiön Kipinöitä!-hankkeen
järjestämä kansalaisraati.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli asian kokouksessaan 17.10.2014 ja
esittää, että Oulun kaupunki ottaisi käyttöön avustajakortin, joka oikeuttaisi
saattajan/avustajan maksuttoman sisäänpääsyn Oulun kaupungin liikunta- ja
kulttuuripalveluissa sekä matkustamisen joukkoliikenteessä. Kortin voisi myöntää
esimerkiksi Palveluohjausyksikkö. Oulun kaupungin liikuntatoimella on jo olemassa
oma kortti, joka mahdollistaa avustajan pääsyn maksutta liikuntapaikkoihin.
Perusteet, jotka oikeuttavat liikuntakortin saamisen, voisivat olla pohjana uuden
kortin myöntämisperusteille. Lisäksi voitaisiin selvittää tarvetta terveydenhuollon
henkilön selvityksen käyttämisestä kortin myöntämisessä.
Avustajan maksuton sisäänpääsy parantaa merkittävästi vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten osallisuutta ja
yhdenvertaisuutta. Osallisuuden lisääntyminen puolestaan vähentää syrjäytymisen
riskiä ja näin ollen syrjäytymisen aiheuttamat inhimilliset kärsimykset sekä kunnan
korjaaviin palveluihin tarvitseman rahan tarve pienenee.
Lisäksi: Kaupunginteatteriin maksuton avustajalippu pitää voida hankkia myös
Oulu10:stä. Tällä hetkellä tämä ei onnistu, vaan liput on noudettava teatterilta ja
avustajaa tarvitsevan henkilön on itse oltava mukana.
LIITE

Ote yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Oulussa 11.1.2015

Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri
vammaisneuvosto@ouka.fi

Oulun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu ko. asiasta seuraavaa:

Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Postiosoite: PL 54, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 050 592 8586
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3.5.

Terveydentila

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt
…"Julkisen liikenteen käyttäminen yhdessä avustajan kanssa on tällä hetkellä
mahdollistettu tapauskohtaisesti hyvinvointipalveluista saatavien maksusitoumusten
avulla, ja avustajan tarpeen muihin palveluihin voi tarvittaessa todistaa
palveluohjausyksiköstä saatavalla todistuksella. Liikuntapalveluissa on käytössä lii-kuntaavustajakortti, jolla mahdollistetaan oululaisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille
henkilöille avustajan maksuton sisäänpääsy kaupungin liikuntapaikkoihin. Avustajien
maksuttomasta sisäänpääsystä olisi syytä luoda yhteneväiset käytännöt kaikkiin kaupungin
järjestämiin ja ylläpitämiin palveluihin sekä joukkoliikenteeseen, jolloin avustettavan ei
tarvitsisi hakea maksusitoumuksia ja erillisiä matkalippuja avustajal-leen ja/tai periä
hyvinvointipalveluista kuitteja vastaan avustajasta koituneita kuluja. Yhteneväisten
käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä vammaisneuvoston ja eri järjestöjen kanssa sekä
niihin liittyvä kattava tiedottaminen edistäisi palvelujen saavutettavuutta ja eri syiden
vuoksi avustajaa tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuutta."…
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