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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 6/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

pe 16.8.2013 klo 12.00 - 14.35
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö (saapui §81 aikana)
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Tuija Kemppainen, Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Katja Kuusela + henkilökohtainen avustaja
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri

Käsiteltiin
72§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
73§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.
74§ Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
75§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2013 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 5/2013
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
76§ Palveluohjausyksikön esittely ja vammaispalvelut pääpiirteissään
palveluesimies Anne Filali
Palveluesimies Anne Filalin esitys toimi yhtenä osana uuden vammaisneuvoston
perehdytystä.
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Palveluohjausyksikkö (ent. Vammaispalvelut) toimii Hyvinvointipalveluissa osana
Asiakasohjausyksikköä, jota johtaa asiakkuuspäällikkö Raimo Ojanlatva.
Asiakasohjausyksikkö muodostuu Etuusyksiköstä ja Palveluohjausyksiköstä.
Yksikkö on monituottajamallin looginen jatke, objektiivinen palveluiden järjestäjä.
Palveluohjausyksikkö myöntää palveluita vammaisille, ikäihmisille ja muille
tarvitseville. Yksikön työntekijät arvioivat yhdessä apua tarvitsevan kanssa
palvelujen tarpeen (palvelusuunnitelma) ja myöntävät tarvittavat palvelut. Palveluita
on ns. palvelutarjottimella, johon kuuluvat niin omat kuin ostopalvelutkin. Asiakkaita
ohjataan myös kolmannen sektorin palveluihin.
Asiakastapaamisia järjestetään Vanhantullinkatu 4:ssä, aika tulee varata etukäteen.
Mm. henkilökohtaisen avun tuntilistat voi toimittaa ilman ajanvarausta
Vanhantullinkatu 4:n ulkopuolella olevaan postilaatikkoon tai viedä
toimistotyöntekijälle klo 9.00 - 11.00 ja 13.00 - 15.00.
Palveluohjausyksikkö ei palvele sähköpostin välityksellä tietoturvariskin vuoksi.
Oulun kaupungin verkkoneuvonnan kautta voi lähettää myös vammaispalveluihin
liitetiedostoja.
Lisätietoa Palveluohjausyksiköstä:
http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/palveluohjaus
77§ Aloite: Henkilökohtaisen avustamistoiminnan koordinointikeskus
Lintulammen asukasyhdistys ry:n kirje
...”Lintulammen asukastuvan hallinnoima Minun elämäni -hanke on vuodesta 2009
alkaen kouluttanut oppisopimuksella työttömiä henkilöitä henkilökohtaisen
avustajan tehtäviin niin, että nämä suorittavat samalla käytäntöä ja teoriaa
yhdistäen kotityöpalvelujen ammattitutkinnon. Koulutuksen järjestää OSAO:n
aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö ja toteuttaa OAKK ja OSAO:n Kontinkankaan
yksikkö. Samalla koulutettavat toimivat oppisopimuksen luonteen mukaisesti
kentällä henkilökohtaisina avustajina hankkeen ohjauksessa.”...
Hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkoa ”Henkilökohtaisen avustamistoiminnan
koordinointikeskusta”, joka vastaisi henkilökohtaisen avun toteuttamiseen
ilmenneisiin haasteisiin.
Päätös: Asiaa pidetään tärkeänä, joten sihteeri ottaa yhteyttä Lintulammen
asukasyhdistykseen ja lähtee aktiivisesti järjestämään eri toimijoiden ja päättäjien
yhteistä palaveria. Palaveriin koetetaan saada mm. Hyve ltk:n pj. Pirjo Sirviö,
Vammaisneuvoston työvaliokunta. Lasse Jalonen, Jorma Inkamo, Lauri Louhivirta
sekä Riku Syrjälä, OIY:stä Jussi Lotvonen ja Jouni Qveflander, Minun elämäni projektista Taina Vainionpää, Lintulammen asukasyhdistyksestä Tuija Pohjola,
Palveluohjausyksiköstä Anne Filali sekä POSKE:sta tutkija Petri Vuorijärvi.
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78§ Talousasiat
- Vammaisneuvoston talousseuranta
Sihteeri ja puheenjohtaja ovat tavanneet Merja Niemelän ja Rita Iivarin. Rita Iivari
alkaa tehdä talousseurantaa. Tapaamisessa selviteltiin vammaisneuvoston
alkuvuoden kuluja, kaikki kuluerät eivät seurannassa näkyneet.
- Esitteen painatus
Sihteeri on pyytänyt Oulun Painatuskeskukselta tarjouksen esitteen painamisesta.
- Messumateriaali
Keskusteltiin siitä, että vammaisneuvostolla olisi hyvä olla jotain ”kättä pidempää”
messuilla ja seminaareissa jaettavaksi. Sihteeri selvittää asiaa.
- Sihteerille kannettavan tietokoneen + ”Safemove”-ohjelman hankinta sekä
sähköpostilaatikon suurennus (OTT)
Päätös: Hyväksyttiin pykälän toimenpiteet.
79§ Oulun uimarantojen esteettömyys
vastaus Petri Yli-pyky, Oulun kaupungin liikuntapalvelut
Asian toi esille vammaisneuvoston jäsen Pirkko Tähtelä. Työvaliokunta käsitteli
asian edellisessä kokouksessaan ja päätti tiedustella Oulun uimarantojen
esteettömyystilannetta Petri Yli-pykyltä, Oulun kaupugin liikuntapalvelut.
Sähköpostilla esitetyt kysymykset:
- Mikä on esteettömyystilanne Oulun uimarannoilla? (tarkoitamme esteettömyydellä
kaikille sopivaa ympäristöä)
- Miksi netissä olevasssa kartassa ei ole merkintöjä esteettömyydestä?
- Onko uimarannoilla merkittyjä invapaikkoja (LE-paikat)
- Ovatko opastetaulut saavutettavia eli selkeitä ja tarpeeksi matalalla?
- Onko käytössä esteettömiä pukukoppeja, entä invawc:tä?
Yli-pykyn vastaus oli yksiselitteinen, esteettömiä uimarantoja ei Oulussa ole.
”Esteetöntä uimarantaa ei Oulun kaupungin liikuntapalveluverkossa ole. Tuiran
osalta esteettömyys suunnitelmaa on työstetty ja liikuntapalveluissa ollaan tietoisia
mitä ehtoja rannat esteettömyyden näkökulmasta vaatii. Valitettavasti yhtään
sopivaa rantakohdetta esteettömän uimarannan varustamiseksi ei ole
palveluverkossamme.”, Yli-pyky kirjoittaa.
Vammaisneuvosto on hämmentynyt ja pahoillaan tilanteesta, sillä uimarantojen
esteettömyyden eteen ei ole tehty vähäisintäkään asiaa, ei esteettömiä
pukukoppeja ei invapysäköintipaikkoja. Toki voidaan todeta, että mitä iloa niistä
sitten olisi, jos itse ranta on käyttökelvoton. On kuitenkin muistettava, että ihmisten
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tilanteet ovat hyvin erilaisia ja pienetkin huomioinnit voivat mahdollistaa jollekulle
uimarannan käytön.
Keskusteltiin myös esteettömistä laitureista melonnan ja purjehduksen osalta.
Värttöön rakennettiin taannoin esteetön laituri, joka osiltaan rakennusvaiheessa
muuttui esteelliseksi. Oulun Merenkävijöillä on Johteenpookissa esteetön laituri,
johon kannattaa asiasta kiinnostuneiden tutustua. Pohdittiin missä vaiheessa Oulun
Varjakan suunnitelmat ovat, ehtisikö kaavaan vielä vaikuttaa.
Päätös: Työvaliokunta laatii asiasta lausunnon Liikuntapalveluille. Käytetään
asiantuntijoina Tuija Kemppaista ja Mika Huhtalaa.
80§ Oulun Vammaispoliittisen ohjelman päivitys käynnistyy
Jaettiin vanha vammaispoliittisen ohjelman paperiversio kaikille vammaisneuvoston
jäsenille. Sihteeri toimittaa sen myös sähköisessä muodossa.
Työvaliokunta esittää seuraavaa toimintatapaa,
että palvelualueet tarkastelevat omia osuuksiaan seuraavien kysymysten pohjalta ja
esittelevät ne syksyn aikana vammaisneuvoston kokouksessa
- Miten ”vanha vampo” on toteutunut?
- Mikä ei ole enää relevanttia, mikä on muuttunut esim. rakenteet, toimintatavat?
- Mitä kehittämiskohtia ilmenee?
Kuntalaisten näkökulma näkyviin vammaisjärjestöille suunnatussa työseminaarissa
keväällä 2014, jonka jälkeen palvelualueet työstävät uudet tekstit ja ne kootaan
päivitetyksi vammaispoliittiseksi ohjelmaksi, viimeistelyn tekemisestä sovitaan
myöhemmin.
Työskentelyn kokonaisaikataulu:
vuoden 2013 loppuun mennessä käyty palvelualueet läpi → keväällä 2014
järjestöjen kuuleminen/työseminaari → rakenteesta päättäminen →
tekstin työstäminen → viimeistely → lautakuntakierros ja valtuusto
Päätös: Edetään työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
81§ Osallistumiset koulutuksiin ja seminaareihin
- Henkilökohtaisen avun päivät 25.- 26.9.2013, Helsinki
Päätös: Riku Syrjälä osallistuu. Sihteeri tekee ilmoitttautumisen ja matkajärjestelyt.
- Vammaisneuvostopäivät 6.-7.11.2013, Naantali
Päätös. Lasse Jalonen, Jorma Inkamo, Lauri Louhivirta (vielä epävarma), Kimmo
Rundström, Riku Syrjälä sekä sihteeri Katja Kuusela mahdollisuuksien mukaan.
Sihteeri hoitaa ilmoittautumiset ja matkajärjestelyt.
- Järjestömessut 20.9.2013 klo 12–18 Kirkkotorin koulutuskeskus
Päätös: Vammaisneuvosto esillä/esitteet ja sihteeri myös paikalla.
- Kansalaisraati 26.9.2013, järjestää Kipinöitä -hanke
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Pyyntö, että vammaisneuvostosta löytyisi asiantuntija teema:
vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämistarpeista lähiyhteisöissä.
Päätös:Ei löytynyt edustajaa.
82§ Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
83§ Tiedoksi
- lähtenyt lausunto: 25.6.2013 Kauppurienkatu 9 / Esko Pelkonen
Rakennusarkkitehti, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy
- lähtenyt lausunto: 13.7.203 Lakea Kiinteistöt Oy, Palvelukotihankkeet /
Ari Nyman, projekti-insinööri, Lakea Kiinteistöt Oy
- lähtenyt lausunto: 2.8.2013 Sokos kauppakeskus- rakennushankkeen maanalaiset
kellaritilat / Janne Rajala, ARK 973, UKI Arkkitehdit Oy
- saapunut tiedote: VAMPO-seurantaraportti I
Katsaus Suomen vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) 2010-2015 toimeenpanon
tilanteeseen
- saapunut koulutuskutsu: Invalidiliiton ”Vaikuta sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakkaana” -koulutus
- uutinen: Vammaistyön professorina on aloittanut Simo Vehmas 1.8.2013
84§ Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
85§ Syksyn 2013 kokousaikataulu:
6.9. klo 12.00
(vko 36)
27.9. klo 12.00
(vko 39)
18.10. klo 12.00
(vko 42)
8.11. klo 12.00 ?
(vko 459
29.11. klo 12.00
(vko 48)
13.12. klo 11.00
(vko 50)
Kokouspaikaksi on varattu Oulu10 kokoushuone 142.
86§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:35.

Oulussa 27.9.2013

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Katja Kuusela
sihteeri
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