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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 7/2014
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

pe 19.9.2014 klo 12.08 – 14.40
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö (poistui klo 12.41)
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
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
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Katja Kuusela
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt

Käsiteltiin
90§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.08.

91§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

92§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Poistettiin listalta taloustilanne, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.

93§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2014 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 8/2014
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

94§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Kokousaika sovitaan sähköpostitse.

95§

Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen esittely
Tiia Ikonen, perhetoiminnan kehittäjä
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on vuonna 1998 perustettu
yhdistys, joka toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja
tukijärjestönä. Yhdistyksen toiminta-alueena on kahdeksan kuntaa: Hailuoto,
Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.
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Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa
aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää
omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia
yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien
ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.
Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen kohderyhmänä ovat oululaiset perheet,
joissa on erityistä tukea tarvitseva, alle 18-vuotias lapsi/nuori. Erityisinä
kohderyhminä ovat yksinhuoltaja- ja uusperheet. Hankkeen pyrkimyksenä on
vahvistaa koko perheen hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arjen
sujuvuutta tarjoamalla palveluohjausta verkossa, tuki- ja toimintaryhmiä sekä
tapahtumia, lastenhoitoapua ja kouluttamalla erityistukiperheitä perheiden
tueksi. Hanke kuuluu RAY:n Emma&Elias-ohjelmaan.
Klo 12.41 Mika Huhtala poistui.
Lisätietoa saa Tiia Ikoselta p. 040 771 1832 tai
etunimi.sukunimi@osol.fi
www.oulunseudunomaishoitajat.fi
96§

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinekeskuksen
toiminta
Yksityishenkilön yhteydenotto. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa. Sihteeri on
ollut yhteydessä toimialuejohtaja Marja Rahkolaan.
Päätös: Järjestetään tutustuminen alueelliseen apuvälinekeskukseen pe
31.10.2014 klo 12. Tilaisuus on samalla vammaisneuvoston virallinen kokous.

97§

Vammais- ja vanhusneuvostojen työvaliokuntien tapaaminen
Työvaliokunta esittää: Tapaaminen järjestetään pe 3.10.2014 klo 12:00 14:30. Tarkoituksena on tehdä neuvostojen toiminta toisilleen tutuksi ja
miettiä mahdollisia yhteistyökuvioita. Kartoitetaan mahdolliset toimintojen
päällekkäisyydet. Tapaamiseen osallistuvat kummankin neuvoston
työvaliokunnat. Vammaisneuvoston työvaliokunta kysyy mukaansa Riku
Syrjälää ja Pirkko Tähtelää tai Sinikka Vuotia.
Vanhusneuvoston sihteeri Jorma Inkamo hoitaa tilavarauksen ja
kahvitarjoilun.
Päätös: Hyväksyttiin. Vammaisneuvoston työvaliokunnan lisäksi
vammaisneuvostoa edustavat Pirkko Tähtelä ja Riku Syrjälä.

98§

Opastesuunnitelman liittäminen rakennuslupahakemukseen
Helsingissä opastesuunnitelma on osa rakennuslupaprosessia.
Päätös: Työvaliokunta laatii esityksen Oulun rakennusvalvonnalle, että
opastesuunnitelma edellytettäisiin jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

99§

VARJAKKA - upottava turvahiekka estää liikkumisen satama-alueen ja
uimarannan kulkureiteillä ja nuotiopaikoilla
VARJAKKA-hankkeessa oli vahva tahtotila toteuttaa uudistetut ranta-alueet
niin, että myös liikuntarajoitteiset pääsevät nauttimaan rannasta ja
grillipaikoista. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että turvahiekka, joka syksyllä on
levitetty sataman ja uimarannan sekä uuden aallonmurtajan alueelle, estää
rollaattorin sekä pyörätuolia käyttävien ihmisten vaivattoman kulun alueella.
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Lisäksi kuultiin, että liikuntaesteiset ovat käyneet onkimassa venelaitureilla,
joihin on nyt tulossa aidoitukset. Tämäkin toimenpide kaventaa
liikuntaesteisten mahdollisuuksia hyödyntää ranta-aluetta. Kuultiin Ari
Saineen vastine sihteerin tiedusteluviestiin.
Päätös: Vammaisneuvosto pitää tapausta erittäin valitettavana ja vaatii
tilanteen korjaamista välittömästi.
Työvaliokunta laatii sivistys- ja kulttuurilautakunnalle ja
yhdyskuntalautakunnalle kirjelmän asiasta, sama kirjelmä toimitetaan myös
Ari Saineelle.
100§ Opinnäytetyö aiheesta esteettömyys psyykkisestä ja sosiaalisesta
näkökulmasta
Toimintaterapeuttiopiskelijat Iiris Kunelius ja Leena Pohjanvirta ovat ottaneet

yhteyttä asian tiimoilta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
101§ ”Vammaisoikeuden ajokortti” -koulutus
Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori
Päätös: Koulutus pidetään 3.11.2014 Caritas-salissa. Koulutus suunnataan
vammaisneuvoston jäsenille sekä vammaisjärjestöjen toimijoille.
102§ Vammaisystävällinen liike/toimija 2014
Päätös: Sihteeri laatii hakujulistuksen. Esitykset on toimitettava sihteerille
14.11.2014 mennessä. Sihteeri selvittelee, minkä tilaisuuden yhteydessä
palkintolaatta voitaisiin luovutta.
103§ Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen, Liikuntapalveluissa on joitain välineitä, joita saa lainata,
tiedot löytyvät nettisivuilta.
Irja Jylhä, Tervaväylän koulun Leinonpuiston yksikön tulevaisuus/uusi sijainti.
Päätös: Laaditaan Sivistys- ja kulttuurilautakunnalle kannanotto vammaisten
oppilaiden osallisuuden näkökulmasta.
104§ Tiedoksi
- lähtenyt lausunto: 3.9.2014 Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulut / Timo
Koljonen, Linja Arkkitehdit Oy ja
Ville Laitinen, Oulun kaupunki, Tilakeskus
- lähtenyt: kommentit yhdenvertaisuussuunnitelmaan
- saapunut: Esteettömyystiedote 3/2014
- saapunut kutsu: Aleksinkulman toiminnan kehittäminen keskustelutilaisuus toimijoille pe 19.9. klo 9-11, Aleksinkulman
juhlasalissa/Tuula Hautamäki
- saapunut: Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 1.9.2014 65§
Asemakaavan muutos 564-2168 ja tonttijaot, Kellon kapunginosa,
Kiviniemen Tepon kentän täydennysrakentaminen
Dno OUKA /589/10.02.03/2013
105§ Muut esille tulevat asiat
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- Osallistuminen Demokratiaviikon tapahtumaan torstaina 16.10. klo
13.00-17.00, Oulu10.
Tänä vuonna Demokratiaviikon teema on: Osallistuva demokratia:
Jakaminen, aloitteellisuus ja päätöksenteko
Päätös: Ollaan mukana.
- Aleksinkulman käyttö järjestöjen kokous- ja vertaisryhmien
pitopaikkana on puhuttanut viime aikoina. Myös vammaisneuvostoon
on oltu asiasta yhteydessä. On ollut puhetta, että tilojen hallinnointi
siirtyisi Hyvinvointipalveluista Konsernipalveluille. Iltakäyttöä on
supistettu tästä syksystä lähtien niin, etteivät yhdistykset joissa on
työssäkäyviä, voi enää tiloja hyödyntää toiminnassaan.
Päätös: Alun perin Aleksinkulman tilat on suunnattu eläkeläis- ja
vammaisjärjestöjen käyttöön. Kansalaistoiminnan tukeminen on erittäin
tärkeää kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Vammaisneuvosto vaatii, että Aleksinkulman käyttö säilyy eläkeläis- ja
vammaisjärjestöillä siinä laajuudessa kuin tähänkin asti.

- Vähemmistöt, osallisuus ja palvelujen kehittäminen -koulutustilaisuus
ke 29.10.2014 klo 9-12.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
106§ Seuraava kokous pe 17.10.2014
Päätös: Hyväksyttiin. Paikka vielä avoin.
107§ Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40.

Oulussa 17.10.2014

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Katja Kuusela
sihteeri
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