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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 4/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ti 17.4..2012 kello 13.30 – 15.40
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela
Anne Filali, Vammaispalvelut
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus

Päätöspöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 3/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi työvaliokunnan muistio 3/2012.
5. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.
6. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan kehitysvammaisten
asumispalvelun kehittäminen ja siirtäminen Oulun kaupungin toiminnaksi
Palveluesimies Tommi Heikka, Sosiaalinen hyvinvointi / asumis- ja päiväpalvelut
Palveluesimies Tommi Heikka esitteli asian. Oulun kaupunki tarjoaa asumisen ja
päivätoiminnan palveluja erityisryhmille mm. vammaisille, kehitysvammaisille ja
mielenterveyskuntoutujille. Kaupungilla on omaa asumispalvelutuotantoa, mutta
käytetään myös ostopalveluja. Asumispalveluiden piirissä on 230 asiakasta.
Heikka korosti, että kaupungin laaja ja monipuolinen palvelukokonaisuus antaa
asiakkaille valinnan mahdollisuuksia sekä luo pysyvyyttä asumistilanteeseen.
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PPSHP:n Tahkokankaan asumispalvelujen piirissä on 33 asukasta, kahdessa eri
toimintayksikössä: Kotiporras on 22-paikkainen autetun asumisen yövalvottu
asumispalveluyksikkö. Kiilakiventien ryhmäkoti on 11-paikkainen autetun
asumisen asumisyksikkö. Asukkaista 14 on oululaisia (huomioiden kuntaliitokset).
Näiden 14 asukkaan osalta asumispalvelut esitetään siirrettäväksi Oulun
kaupungin omaksi toiminnaksi 1.10.2012. Toiminta, asukkaat, henkilökunta ja tilat
siirtyvät toteuttamissuunnitelman ja liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti
kaupungille. Muut kunnat hankkivat itse omille kuntalaisilleen asumispalvelut
vuoden 2013 loppuun mennessä.
PPSHP vuokraa Jäälin Vanhusten ja Vammaisten tuki ry:ltä tilat, jotka on
alunperinkin suunniteltu erityisryhmien asunnoiksi. Vuokrasuhde alkaa 1.5.2012
ja se siirtyy kaupungille toiminnan kunnallistuessa 1.10.2012. Tilat vastaavat
tämän päivän asumissuosituksia.
Em. yksikköön mahtuu kahdeksan asukasta, jokainen omaan huoneeseensa.
Lähellä olevista rivitaloista voidaan vuokrata asuntoja niin, että kaikki halukkaat
voivat siirtyä Jääliin.
PPSHP:lla on asumispalveluissa henkilökuntaa 22 työntekijää, joista kahdeksan
ohjaajaa siirtyy kaupungin palvelukseen. Työntekijät voivat ilmoittaa
halukkuudestaan siirtoon. Henkilökunnan valinnassa kuullaan myös asukkaita ja
heidän omaisiaan. Tarkoitus on säilyttää mahdollisuuksien mukaan hyvin toimivat
omahoitajasuhteet.
Vammaisneuvoston jäsenet tähdensivät, että kehitysvammaisille on usein oma
tuttu yhteisö erittäin tärkeä. Yhteisöllisyys tuo voimaa ja kantaa.
Vammaisneuvoston jäsenet kiittelivät tapaa, jolla kehittämistä on viety eteenpäin.
Kun kuunnellaan asiakkaita, omaisia ja henkilökuntaa asiat ovat hyvällä tolalla.
Koska asukkailla on mahdollisuus valita palvelutarjottimelta itselleen sopiva
asumispalvelumuoto ei vammaisneuvostolla ole järjestelystä huomautettavaa.
Jokaisen asiakkaan kohdalla on kuitenkin varmistettava, että asiakas ymmärtää
eri vaihtoehdot ja näin ollen kykenee ilmaisemaan mielipiteensä palvelun
järjestämisestä. Tähän on käytettävä aikaa ja kaikki käytettävissä olevat keinot,
koska kyseessä on kauas tulevaisuuteen tehty päätös.
7. Linnanmaan uimahallin suunnitteluun kannanotto (liite)
Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n
Työvaliokunta tekee lausunnon liikuntavirastolle. Ko. asiaan on otettu kantaa jo
Linnanmaan Liikuntakeskuksen suunnitelmiin tammikuussa. Asia on erittäin
tärkeä.
8. Valtakunnallisen vammaisneuvoston toteuttama selvitys kunnallisten
vammaisneuvostojen toiminnasta
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Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin sihteerin esille nostamista asioista mm.
vammaisten työllistämisestä/työllistymisestä ja sen tukemisesta.
Selvitys kunnallisten vammaisneuvostojen toiminnasta 2012 löytyy osoitteesta:
http://www.vane.to/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2
9. Uuden Oulun vammaisneuvostojen edustajat Oulun kaupungin
vammaisneuvoston kokouksiin
Työvaliokunta esittää, että Uuden Oulun vammaisneuvostojen edustajat
(yksi/vammaisneuvosto) voisivat osallistua Oulun kaupungin vammaisneuvoston
kokouksiin toukokuun kokouksesta lähtien.
Päätettiin esittää asia Uuden Oulun vammaisneuvostojen edustajille 18.4.2012
pidettävässä kokouksessa, johon Oulun vammaisneuvostosta osallistuvat
työvaliokunnan jäsenet ja sihteeri.
10. Terveiset Transtechin ravintolavaunun vanerimallin katselmuksesta
Vammaisneuvoston jäsenistä Jorma Inkamo, Lasse Jalonen ja Timo Huusko
osallistuivat tilaisuuteen 14.3.2012. Nähtävänä oli vanerista tehty
kaksikerroksinen ravintolavaunu. Ravintolavaunuun ei päässyt sähköpyörätuolilla.
Tätä epäkohtaa ei ole pyrittykään korjaamaan, koska ravintolapalvelut on luvattu
hoitaa pyörätuolin käyttäjille omalle paikalleen. Raitiovaunuun puolestaan pääsi
myös sähköpyörätuolilla.
Transtechin edustajat kirjasivat ylös esillle tulleita asioita. Mm. raitiovaunun
ramppiin esitettiin korjauksia. Myös aistivammaisille tärkeitä asioita listattiin.
11. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
12. Tilaisuudet ja tapahtumat
- 18.4.2012 Uuden Oulun vammaisneuvostojen palaveri
Lasse Jalonen, Jorma Inkamo, Unto Lampinen ja sihteeri osallistuvat.
- 25.4.2012 MPK-seurantaryhmä
Lasse Jalonen ja Unto Lampinen osallistuvat.
- 3.5.2012 Esko-seminaari
sihteeri toimittaa ilmoittautumislinkin
Timo Huuskolle, Jorma Inkamolle, Unto Lampiselle ja Sakari Murtovaaralle. Myös
sihteeri osallistuu tapahtumaan. Neuvoston jäsenille kustannetaan lounas.
Sihteeri selvittää laskutusmahdollisuuden.
- 8. - 9.5.2012 Tervesos päivät
Unto Lampinen osallistuu toisen lautakunnan kustantamana.
- 9.5.2012 Syrjintään liittyvä koulutus
Sihteeri osallistuu.
13. Saapuneet kirjeet
- Kannanotto 3.4.2012, Linnanmaan uimahallin suunnittelu/Oulun Seudun
Muistiyhdistys ry
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- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
14. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- lausunto 19.3.2012, Haukiputaan koulu ja kirjasto, Arkkitehtitoimisto Pekka
Lukkaroinen Oy
- lausunto 19.3.2012, Kastellin monitoimitalo/koulu, Arkkitehtitoimisto Lahdelma &
Mahlamäki Oy
- lausunto 21.3.2012, Uuden Oulun Vammaispalveluiden soveltamis- ja
toimintaohjeet, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
- kutsu 25.3.2012, Uuden Oulun vammaisneuvostojen puheenjohtajien
yhteiskokoukseen, Uuden Oulun vammaisneuvostot
- lausunto 27.3.2012, Nuorten työpaja 2012-2013, Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy
- 27.3.2012, pöytäkirjan ote 3/2012, kohta 7 Työvaliokunnan esitys sihteerin
työtuntimäärän nostamisesta 15:stä 25:een, Hyvinvointipalvelut/Sirkka-Liisa Olli
15. Muut esille tulevat asiat
Jorma Inkamo toi esille, että Oulun Seudun Mielenterveys- ja päihdeneuvosto
toivoo asiantuntijaedustusta Uuden Oulun vammaisneuvostoon. Kutsutaan
syksyllä neuvoston edustaja kertomaan toiminnasta.
16. Seuraava kokous ke 16.5.2012 klo 13.30 - 15.30
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.40.

Oulussa 16.5.2012

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

