PÖYTÄKIRJA

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 6/2015
Aika

pe 2.10.2015 klo 12.00 – 15.20

Paikka

Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
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 järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Poissa

Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Vierailija

Joona Koskelo, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Sihteeri

Sirpa Laitala, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Käsiteltiin
75§

Kokouksen avaus
Lasse Jalonen avasi kokouksen.

76§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

77§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

78§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2015 (21.8.2015) hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

79§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Seuraava työvaliokunnan kokous sovitaan sähköpostilla.

80§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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81§

82§

Kivisydämen pysäköintimaksut, Jouni Anttila, Oulun Pysäköinti Oy
Päätös: Oulun Pysäköinti Oy on vastoin kaupungin ilmaisemaa periaatetta ja
apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkalan kaupunginvaltuustossa antamaa
lupausta ilmoittanut, että pysäköinti vammaisen P-luvalla on Kivisydämessä
maksullista.
Vammaisneuvosto on pyytänyt Oulun pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Jouni Anttilaa
keskustelemaan asiasta tähän kokoukseen. Mirja Komulainen Oulun Pysäköinti
Oy:n Taloushallintopalveluista on peruuttanut Jouni Anttilan osallistumisen tähän
kokoukseen.
Todettiin, että työvaliokunta laatii pysäköintimaksuasiasta oikaisuvaatimuksen
Oulun kaupungin johdolle.
Hiukkavaaran monitoimitalo luonnosten esittely,
Joona Koskelo, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.
Hiukkavaaran kaupunginosaan rakennettavan Hiukkavaaran monitoimitalon
hankesuunnitelman mukainen laajuus on 8116 hym2 ja 11 470 brm2.
Monitoimitaloon on määrä rakentaa tilat 100 lapsen päiväkodille, noin 700 oppilaan
peruskoululle, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja
liikunnalle, koulukirjastolle ja taidetiloille.
Rakennuksen halkaiseva kaksikerroksinen aula, liittää rakennuksen toiminnan
viereisiin tori- ja puistoalueisiin, tehden siitä uutta Hiukkavaaran keskustaa
yhdistävän julkisen rakennuksen. Rakennuksessa yhdistyy yhteisöllisen
monitoimitalon ja uudenlaisen avoimen oppimisympäristön tavoitteet; opetustilat
suunnitellaan joustavasti muunneltaviksi ja kaikkia – myös erityisoppilaiden
oppimista - palveleviksi.
Hiukkavaaran monitoimitalo on Tilakeskuksen kärkihanke uuden oppimisympäristön
suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Monitoimitalosta tulee oppimis-, harrastus- ja
kulttuurikeskus.
Monikäyttöisyyden ja joustavuuden ohella monitoimitalosta halutaan rakentaa
kestävä, ekologinen ja energiatehokas rakennus.
Monitoimitalon liikuntasali voidaan jakaa neljään osaan. Keskellä avointa
oppimisaluetta on oppimistori, jossa voi opiskella 180 lasta yhtä aikaa. Alue
jakaantuu pesimäalueisiin, joissa on myös erillisiä pienryhmätiloja.
Lattiamateriaaliksi on suunniteltu tekstiilipohjaista mattoa. Lattia on osin
vaimennettu, katto kokonaan ja väliseinät osittain.
Rakennustyöt alkavat 02/2016.
Vammaisneuvosto toivoo, että suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota
seuraaviin asioihin:
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•

Monitoimitaloon on suunniteltu vain yksi hissi. Etäisyys hissiin on liian pitkä
usealta eri oppimisalueelta. Yksi hissi ei riitä. Miten esim. huoltokatkosten
aikaan taataan talossa liikkuminen? Talo on sakaramainen. Jokaisesta
sakarasta on pitkä matka hissiin. Rappusia on ympäri taloa, mutta vain yksi
hissi keskellä. Tällöin erityisesti pyörätuolia käyttävien oppilaiden
välituntiaika menee suurelta osin siirtymisiin ulos tai takaisin sisälle.

•

Erityisoppilaiden liikkuminen monitoimitalossa tulee olemaan vaikeaa. Eri
tilojen hahmottamista helpottavat esimerkiksi selkeät värierot seinissä ja
selkokieliset opasteet.

•

Kaikkiin Invawc:hin tulee olla sisäänkäynti yleisistä tiloista. Invawc-tiloja
tulee olla riittävästi. Molempiin kerroksiin suositellaan yksi invawc lisää.

•

Tilojen suunnittelussa on huomioitava myös erityisoppilaat ja heidän
opetukselliset erityistarpeensa, esimerkiksi ääniyliherkkien,
kuulovammaisten, näkövammaisten, hahmottamisvaikeuksisien oppilaiden
tilaratkaisuissa huomioitavat asiat.

•

Kallistukset sisäänkäyntien yhteydessä. Pääsisäänkäynnit ok. Alaluokkien
välituntipihalla tasoerot ovat hankalat. Kaikkiin tiloihin on päästävä yhtä
hyvin.

•

Akustiikkarakenteet huomioitava kaikissa tiloissa ja erityisesti ruokasalissa.

•

Induktiosilmukka ainakin ravintolaan, pääaulaan, liikuntasaliin ja päiväkodin
saliin.

•

Vahtimestari-infopiste välttämätön.

•

Pääoviin sähköiset aukaisumekanismit.

•

Miten kokolattiamatto sopii allergisille ja pyörätuolilla liikkuville?
Sähköpyörätuolilla liikkuminen on kokolattiamatolla haastavaa. Kurakelillä ja
lumisohjossa pyörätuoli kerää tehokkaasti lumen ja sohjon ja kastelee
matot.

•

Tilan jakajiksi liukuovet

•

Pedagoginen tila, huone, jossa aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas voi
turvallisesti purkaa pahaa oloaan.

•

Esteettömyys myös henkilökunnan tiloihin.
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83§

Avustajakorttiasia etenee.
Tiedoksi: Hallinnon asiantuntija Harri Kantola on aloittanut avustajakorttiasian
käytännön toteutustyön.
Lisäksi useat suomalaiset järjestöt ovat mukana Eu-komission hankkeessa, jossa
kehitetään eurooppalaista vammaiskorttia.

84§

Osallistuminen Demokratiaviikon tapahtumaan perjantaina 16.10. klo 10–15,
Oulu10 ala-aulassa/Merja Niemelä.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti osallistua demokratiapäivän tapahtumaan.
Sovittiin, että seuraavat henkilöt ovat mukana: Hilkka Nivukoski, Lasse Jalonen,
Katja Kuusela, Pirkko Tähtelä, Lauri Louhivirta ja Jorma Inkamo.

85§

Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan 2015 hakujulistus.
Päätös: Päätettiin, että vuoden 2015 vammaisystävällinen toimija palkitaan
vammaislainsäädännön ajokorttikoulutuksen yhteydessä 20.11.2015.
Päätös valinnasta tehdään Vammaisneuvoston kokouksessa 13.11.2015.
Ehdotukset vammaisystävällisestä liikkeestä/toimijasta tulee toimittaa
Vammaisneuvoston sihteerille 6.11.2015 mennessä.

86§

Vammaisneuvostopäiville osallistujat.
Päätös: Päätettiin, että Vammaisneuvostopäiville 3.-4.12.2015 osallistuvat Lauri
Louhivirta, Jorma Inkamo, Lasse Jalonen, Kimmo Rundström, Hilkka Nivukoski,
Pirkko Tähtelä, Sinikka Vuoti ja Riku Syrjälä.
Jokainen lähtijä ottaa yhteyttä sihteeriin ja sopii lentolippujen ja majoituksen
tilaamisesta. Vammaisneuvostopäiville on ilmoittauduttava 12.11.2015 mennessä.
Päätettiin, että lounas ja päivällinen kustannetaan vammaisneuvoston varoista.

87§

Palvelualueiden asiat
Sivistys- ja kulttuuripalvelut;
Kirjavaa kulttuuria – erityisryhmien taidetta -tapahtumakokonaisuus levittäytyy syysja lokakuussa Ouluun jo kolmatta kertaa. Kirjavaa kulttuuria on kattokäsite eri
erityisryhmien kulttuuri- ja taidetapahtumille sekä -näyttelyille. Taidenäyttelyjä on
järjestetty yhdeksän. Pertti Kurikan nimipäivät on pitänyt konsertin, jossa oli 250
kuulijaa.
Viittomakielellä räppäävä Signmark esiintyy sunnuntaina 11.10.2015 kello 17.00
Valveella. Levy-yhtiölle levyttävä rap-artisti – pitää myös avoimen
inspiraatioluennon rohkeudesta, sitkeydestä, yhteistyön merkityksestä sekä
haasteiden ylittämisestä 11.10.2015 kello 14.00 Oppimis- ja ohjauskeskus
Valterissa (Tervaväylä, Lohipadon yksikkö). Kuurous ja ennakkoluulot eivät ole
olleet este unelmille!

88§

Tiedoksi
- saapunut liikennemerkkipäätös §296/2015: 19.8.2015 Pysäköinnin kieltäminen
Hallituskatu 6:n kohdalla / kaupungininsinööri Pasi Heikkilä
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- lähtenyt lausunto: 23.8.2015 Isokadun (kesäkadun) kattamisen jatko / Kimmo
Mansisto, UKI Arkkitehdit Oy
- lähtenyt lausunto: 23.8.2015 Talvikankaan yhtenäisperuskoulu / Janne
Pihlajaniemi, Arkkitehdit m3 Oy
- lähtenyt lausunto: 10.9.2015 Omaishoidon vapaiden palvelusetelin sääntökirjaan
ehdotetttuun muutokseen sekä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP)
käyttöönottoon / Miia Ahlroth, Palveluohjausyksikkö
- lähtenyt kirjelmä: 2.9.2015 Vammaispysäköinin maksullisuus
Kivisydämessä/Oulun Pysäköinti Oy Jouni Anttila
- yhteydenotto: Toimikuntien yhteistyöpalaveri: lähidemokratia- ja tasaarvotoimikunta, vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajaneuvostot 28.10.2015/Nina
Himsworth / sihteeri voi osallistua
- saapunut kutsu: Verkkoviestinnän saavutettavuus seminaari Oulu 19.11.2015
- palveluohjausyksikön toiminnan esittely 7.10. kello 9.15-11.15 Salokannelsalissa,
kaupungin sairaalassa Kiviharjuntie 5.
- Lauri Louhivirta on esiintynyt Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan roolissa
Ylen alueradiossa ja valtakunnallisissa tv-uutisissa, aiheena vammaisten
pysäköinti.
- Riku Syrjälä ja Lasse Jalonen ovat olleet haastateltavina Ylen alueradioissa
kuljetuspalvelujen kilpailutuksesta.
89§

Muut esille tulevat asiat
- kuulumiset Henkilökohtaisen avun päiviltä.
Riku Syrjälä toi terveiset Henkilökohtaisen avun päiviltä. Hän kertoi, että jatkossa
Valtakunnallisen vammaisneuvoston rooli tulee muuttumaan. Jatkossa Suomi
raportoi toiminnastaan suoraan YK:lle. Tarvitaanko Vampoa enää. Raportointi
YK:lle korvaisi nykyisen Vampon valvonnan.
Vammaispalvelulain voimaantulo siirtyy. Työryhmän tarkoituksena on saattaa
yhteen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja
koskevaksi erityislaiksi.
Itsemääräämislain valmistelu alkaa uudelleen vuoden alusta, koska lakialoite on
kaatunut eduskunnassa.
Onko jatkossa mahdollisuus kieltäytyä työnantajamallista. Voiko palveluja yhdistellä
asiakkaan lähtökohdat huomioon ottaen. Työnantajamalli on ongelmallinen.
Oma vanhempi ei saa olla avustajana, kuin vain äärimmäisissä poikkeustilanteissa.
Vaikeavammainen -termi on poistumassa, tarve ratkaisee, ei diagnoosi.
- Lauri Louhivirta kertoi, että Oulun kaupungin rakennusvalvonnan sivuilta löytyy
Passeli kaupunki -strategia, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 2009.
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Tekninen keskus ei kuitenkaan noteeraa mitenkään strategiaa.
- Irja Jylhä toi esille idean henkilönostimen kehittämisestä hissittömiin
kerrostaloihin. Hissittömät talot ovat ongelmallisia, ajatellen mahdollisuutta asua
omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
Hän ehdotti vammaisjärjestöjen verkottumista, jotta saadaan enemmän voimaa
aloitteen taakse. Myös valtion/kunnan rahallinen apu olisi iso apu hankkeelle.
Ammattikorkeakoulu ja yliopisto voisivat yhdessä suunnitella asiaa. Hissi on kallis
ratkaisu, nostin tulisi edullisemmaksi taloyhtiöille.
Idea tullaan esittämään yliopistolle ja ammattikorkeakoululle.
90§

Seuraava kokous 23.10.2015
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

91§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.

Oulussa 23.10.2015

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
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