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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 9/2011
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

to 6.10.2011 kello 13.30 – 15.30
Oulu10, Kokoushuone 156
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Katja Kuusela
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 8/2011 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. MeetingPlace.fi -yhteisöpalvelun esittely
yrittäjä Ville Jaaranto
MeetinPlace.fi on yhteisöpalvelu kaikille vammaisille. Jaaranto on huomannut,
että vammaiset eivät kohtaa toisiaan. Sosiaalinen media on tähän oiva
mahdollisuus. Jotta verkkopalvelussa voi toimia, on sinne rekisteröidyttävä,
rekisteröinti ja käyttö on maksutonta. Verkkopalvelu pyörii mainostuotoilla.
Verkkopalvelu on saanut positiivista palautetta.
www.meetingplace.fi
6. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkitään tiedoksi Sirkka-Liisa Ollin viesti, jossa vammaisneuvostolle annettiin
lupa ylitttää talousarvio ja jatkaa toimintaa suunnitelllusti tämän vuoden lopppuun.
Merkittiiin tiedoksi myös taloustoimiston kuluselvitys.
Päätettiin, että työvaliokunta valmistelee ensi vuoden toimintasuunnitelman
talousarvioineen ensi kokoukseen.
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7. Vammaisneuvoston toiminnan näkyvyys
Päätettiin, että työvaliokunta laatii tiedotussuunnitelman, jossa määritellään mille
tahoille pöytäkirjat toimitetaan ja miten muutoin neuvoston toiminnasta
tiedotetaan. Jalonen totesi, että on kirjoittanut juuri ilmestyvään Järjestöpostilehteen vammaisneuvoston kuulumisia.
8. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan 2011 hakujulistus
Päätettiin julistaa haku auki edellisten vuosien tapaan. Palkinto luovutetaan
Kumppanuuskeskuksen katutasossa Itsenäisyyspäivän vastaanotolla
(vähävaraisille) ma 5.12. klo 10-13, ilmoittautumiset tilaisuuteen marraskuussa.
Ehdotukset pyydetään toimittamaan sihteerille 28.10.11 mennessä.
9. Palaute Henkilökohtaisen avun päiviltä Helsingistä
Todettiin, että päivät olivat antoisat ja asiaa oli sekä henkilökohtaisesta avusta
kuin myös muista vammaispolitiikan aiheista. Esillä oli
vammaisneuvostotoimintakin esimerkkinään Jyväskylän malli.
YK:n vammaisia ihmisiä koskevaa sopimusta viedään kohti ratifiointia
hallitusohjelmassa, paljon on vielä tehtävää ennen kuin toteutuu. Ulkoministeriö ei
ole jostain syystä kovin hanakka ratifiointiin.
Puhetta oli kehitysvammalaitosten purkamisesta ja siitä, miten kehitysvammaisille
taataan turvallinen ja itsenäinen elämä. Henkilökohtainen apu ei ole aina
käytettävissä henkilöille, joilla on vaikeuksia itse ilmaista avun tarpeensa. Tästä
oli kaksi toisistaan poikkeavaa KHO:n päätöstä. Toki pitää huomioida, että
tilanteet ovat aina yksilöllisiä.
Päivien materiaali löytyy osoitteesta:
http://www.kynnys.fi/content/view/240/225/
Sotkanetistä löytyy kuntakohtaista tietoa
www.sotkanet.fi
10. Vammaisasiamies
Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry:n esitys (liite 1)
Keskusteltiin aiheesta ja pidettiin vammaisasiamiehen saamista Ouluun erittäin
tärkeänä. Kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: vammaisasiamies olisi
verkoston ja yhteyksien luoja, hän veisi vammaisnäkökulmaa kaikkiin vireillä
oleviin asioihin kaupungissa ja seuraisi niiden toteutumista. Lisäksi pitää tarkkaan
pohtia mm. jääviysasioita, pätevyysvaatimuksia ja vammaisneuvoston
sihteeriyttä. Vammaisneuvoston mielestä olisi lähdettävä liikkeelle työnkuvan
määrittelystä.
Päätettiin, että työvaliokunta laatii kirjelmän kaupunginhallitukselle, jossa
suositellaan käytettäväksi vammaisneuvoston asiantuntijuutta asian
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valmistelussa. Päätettiin toimittaa asia myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle
tiedoksi.
Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry kutsuu
vammaisneuvoston edustajia mukaan apulaiskaupunginjohtajan ja valtuuston
puheenjohtajan tapaamiseen 3.11., jossa esitys luovutetaan.
11. Koskilinjojen opiskelijaliput
Sosiaalityöntekijä Mari Kivistön yhteydenotto omaisten puolesta. Luovilla
valmentavalla linjalla olevat kehitysvammaiset opiskelijat eivät voi saada linjaautomatkasta opiskelija-alennusta, Vammaispalveluissa heidät kuitenkin nähdään
opiskelijoina, koska opiskelu, valmentavakin, tukee nuoren kuntalaisen itsenäistä
elämää.
Päätettiin tehdä aloite Oulun kaupungin Tekniselle Keskukselle, että myös
valmentavalla linjalla opiskelevat katsottaisiin opiskelijoiksi. Vaikka valmentava
linja ei olekaan tutkintoon johtava, on sillä sama merkitys kehitysvammaisille. Ja
niillä kehitysvammaisilla, jotka pystyvät itsenäisesti liikkumaan, tulisi olla siihen
samat mahdollisuudet kuin muillakin opiskelijoilla. Vammaispalvelut pitävät
valmentavalla linjalla olevia vaikeavammaisia opiskelijoina ja heille myönnetään
kuljetuspalvelua opiskeluun.
Asiaa valmistelevat Mari Kivistö, Irja Jylhä sekä sihteeri. Veli-Matti Pyhänniska
selvittelee kymppiluokkalaisten tilannetta.
12. Esteettömyysasioita
- Oulun lentoaseman laajennus
päätettiin pyytää lentoasemalta esittely paikanpäällä
- Rotuaarin penkit
todettiin, että ne ovat liian kaltevat, eikä niissä ole pitkää käsinojaa, penkit eivät
ole vammaisneuvoston lausunnon mukaisia
päätettiin toimittaa tiedoksi Viherpalveluille
- huoli invataksien nostolaitteiden turvallisuusmääräyksistä
ei ole standardeja, vaatisi muutoksia liikennelakiin
päätettiin toimittaa tiedoksi MPK-seurantaryhmälle
- Oulu10, käytävässä tasoero ilmastointikanavan takia, vaarallinen esim.
pyörätuolin käyttäjille
päätettiin toimittaa asia tiedoksi Jari Partaselle
13. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
14. Tiedoksi
- työvaliokunnan muistio syys2011
- Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Pohjois-Pohjanmaalla
numerosta 0100 865 00 (20.9.11 lähtien)
www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/150410120437HL?OpenDocument
- MPK-seurantaryhmän kokous 22.8.11 Unto Lampinen osallistui
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15. Saapuneet kirjeet
Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
16. Lähteneet kirjeet
Ei ollut.
17. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
18. Seuraava kokous 1.11. klo 13.30 – 15.30, Oulu10 kokoushuone 156
19. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen päätti kokouksen kello 15.30.

Oulussa 21.10.2011

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Lasse Jalonen
kokouksen puheenjohtaja

