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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 7/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Vierailijat

Sihteeri
Poissa

pe 27.9.2013 klo 12.00 - 14.54
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi (saapui klo 12.44)
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Sivistys- ja kulttuuri
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 (lähti klo 14.35)
Oili Ylitörmänen, sosionomiopiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Minna Rekilä-Similä, palvelupäällikkö, kaupunkilaispalvelut, Oulun Konttori
Hanna Korpiaho, palveluasiantuntija, kaupunkilaispalvelut, Oulun Konttori
Ari Saine, projektipäällikkö Varjakka -hankkeet
Katja Kuusela + henkilökohtainen avustaja
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö (saapui §81 aikana)
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt

Käsiteltiin
87§ Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta avasi kokouksen.
Sosionomiopiskelija Oili Ylitörmänen toivotettiin tervetulleeksi seuraamaan
kokousta.
88§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.
89§ Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä pykälään 100, vammaisneuvosto on lisätty Oulun
kaupungin matkalaskupohjaan.
90§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2013 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistiot 7 ja 8/2013
Päätös: Merkittiin tiedoksi
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91§ Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään torstaina 10.10. alkaen kello
16.00.
92§ Oulu10-palvelujen esittely
Minna Rekilä-Similä, palvelupäällikkö ja Hanna Korpiaho, palveluasiantuntija
Kaupunkilaispalvelut, Oulun Konttori
Minna Rekilä-Similä ja Hanna Korpiaho esittelivät Oulu10-palveluiden toimintaa.
Palvelupisteet: Torikatu 10:ssä, Haukiputaalla, Kiimingissä, Yli-Iissä ja
Ylikiimingissä ovat palvelualojen rajat ylittäviä palvelupisteitä. Osin ne toimivat
yhteispalvelupisteiden periaatteiden mukaisesti.
Torikatu 10 tarjoaa mm. palveluohjausta, kirjaamoon tulevat asiat, pysäköinnin
valvonnan päivystys, Oulun kaupungin laskujen maksu, Oulu-card-asiat, kartat ja
lipun myynti jne.
Lisäksi tuotetaan kuntalaisille puhelinpalveluita ja sähköisiä palveluita. Uutena
palveluna on otettu käyttöön chattipalvelu, jossa voi tiettynä aikana viikossa
lähettää chatilla kysymyksiä kaupungin palveluihin liittyen. Oma-asioinnin kautta voi
tehdä esim. oikaisuvaatimuksen liitteineen.
Lisätietoa Oulun kaupungin asiointi- ja neuvontapalveluista:
http://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin laatia lausunto, jossa vaaditaan mm.
Oulu10:n LE-paikan (invapaikan) käytettävyyden parantamista ja lisä LE-paikkaa
esim. Hallituskadun puolelle. Invapysäköintiä osoittavaan liikennemerkkiin olisi
tarpeen saada puhelinnumero, josta pyytää apua. Yleisöpäätteisiin olisi hyvä
asentaa näkövammaisille ja lukihäiriöisille soveltuvia apuvälineohjelmia. Sähköisten
palveluiden kehittämisessä suositellaan käytettäväksi asiantuntijoita
saavutettavuuden varmistamiseksi. Toivotaan, että palvelupiste saadaan myös
Oulunsaloon. Lausunnon viimeistelee työvaliokunta.
93§ Varjakka 2020 EU-hanke / Ari Saine, projektipäällikkö Varjakka -hankkeet
"Varjakan alue käsitää Varjakan saaren, Varjakan mantereen ja Akion saaren.
Alueen pinta-ala noin 200 ha (vesialueet mukaan lukien 370 ha)
Maanomistus Oulun kaupunki ja Oulunsalon osakaskunta.
Varjakasta kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin,
luontoon ja mereen.
Riippumatta siitä, mitä Varjakkaan kehitetään, on tärkeää huolehtia siitä, miten
kehitetään. Varjakan kehittäminen tapahtuu arvot edellä:
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1) Ekologinen ja luontoa kunnioittava: ratkaisut, joita voidaan markkinoida,
vältetään konflikteja, tematiikkaa luonnosta
2) Kulttuurihistorian ja paikan hengen säilyttävä: alueen toteuttaminen nojaa
kulttuurihistoriaan ja ammentaa teemoja siitä
3) Kaunis / esteettinen
4) Osallistava, kuntalaiset ja käyttäjät mukaan suunnitteluun: pyritään tarjoamaan
eri ryhmille mahdollisuus olla mukana alueen kehittämisessä ja käytössä
5) Laadukas suunnittelu ja toteutus: referenssikohde
6) Kokonaisvaltainen, osat tukevat toisiaan, ympärivuotisuus
7) Hyvin saavutettava henkisesti ja fyysisesti: Oulu, lentokenttä jne.
8) Uutta luova: Varjakassa etsitään uusia tapoja toteuttaa asioita"
(Ari Saine powerpoint)
Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija Marika Orajärvi tekee parhaillaan
opinnäytetyötä luontoliikuntaan ja harrastamiseen liittyen.
Päätös: Merkittin tiedoksi ja päätettiin antaa lausunto esteettömän uimarannan
toteuttamisesta Varjakkaan. Lausunnon laatii työvaliokunta.
94§ Vampon päivitysraportti: Liikuntapalvelut
Tuija Kemppainen, erityisliikunnanohjaaja,
050- 3900059, tuija.kemppainen@ouka.fi
Tuija Kemppainen kävi läpi liikuntapalveluita koskevan osion Oulun kaupungin
vammaispoliittisesta ohjelmasta vuodelta 2007. Liikuntapalveluissa oli mietitty jo
esityksiä, miten ohjelmaa tulisi korjata ja päivittää.
Erityisliikuntapalveluista saa ajankohtaista tietoa:
http://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/erityisryhmat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
95§ Vammaisystävällinen liike/toimija 2013
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on jo vuodesta 1993 lähtien palkinnut
vammaisystävällisen liikkeen/toimijan, joka on ottanut huomioon mahdollisimman
monen palveluiden käyttäjäryhmän tarpeet ja on näin edistänyt palveluiden
esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Palkittavia toimijoita ovat voineet esittää
vammais- ja kansanterveystyötä tekevät yhdistykset. Vammaisneuvosto voi
myöntää myös kunniamaininnan, jos hyviä esityksiä tulee useampia.
Päätös: Julistetaan haku auki. Esityksiä odotetaan vammais- ja kansanterveystyötä
tekeviltä yhdistyksiltä 31.10.2013 mennessä. Vammaisneuvosto valitsee palkittavan
liikkeen/toimijan kokouksessaan 8.11.2013.
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96§ Terveiset Henkilökohtaisen avun päiviltä / Riku Syrjälä
Ajankohtaista: Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen.
Korostettiin:
a) asiakkaan perusoikeuksien kunnioittamista mm. siten, että asiakas itse
määrittää miten henkilökohtainen apu järjestetään
b) työnantajamalli on yleisimmin käytössä, joissain kunnissa käytetään myös
palveluseteliä
c) palvelusuunnitelman laatimista huolellisesti, kirjattaisiin siihen myös asiat, joista
asiakas ja sosiaalityöntekijä ovat eri mieltä
d) avustajan tarve lomamatkalla
e) Kelan kuntoutuksen yhteydessä ei voi käyttää avustajaa
f) voiko avustaja olla kaveri - työsuhde on eri kuin kaverisuhde
g) asiakas mukaan hankinnan alkuvaiheissa
h) kehitysvammaisten laitosasumisen purku huolestuttaa, muuttuuko mikään?
i) vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas pohti miten vammaisia ihmisiä
kohdellaan
j) vaikeavammaisten kuljetuspalvelut jaksavat puhuttaa
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
97§ Kutsu: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen kutsuu
vammaisneuvoston jäseniä yhteiseen tapaamiseen kaupunginhallituksen jäsenten
kanssa ma 18.11.2013 kello 12.00 - 13.00, paikka kaupunginhallituksen sali
Päätös: Otettiin kutsu vastaan. Laaditaan seuraavassa kokouksessa alustus
asioista, joita halutaan kaupunginhallitukselle viedä.
98§ Demokratiapäivään osallistuminen 17.10. klo 11.00 - 18.00, Rotuaari
Projektisuunnittelija Heidi Niemelä on lähestynyt sähköpostilla ja kysynyt sekä
vammais- että vanhusneuvostoa mukaan Demokratiapäivään 17.10.
Kuntalaisvaikuttamisen tiimissä ovat suunnitelleet tapahtumaa, jossa ylimpiä
viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä olisi vuorollaan ”päivystämässä” ja
keskustelemassa kuntalaisten kanssa. Myös alueelliset yhteistyöryhmät on kutsuttu
mukaan esittelemään toimintaansa.
Päätös: Vammaisneuvosto lähtee mukaan tapahtumaan ja on jo kutsunut mukaan
myös rakennusvalvonnan. Pyritään järjestämään rata, jossa yleisö voi kokeilla
pyörätuolilla liikkumista. Koetetaan saada myös muita kokemuksellisia pisteitä
esim. näkövammat. Kutsutaan mukaan myös vammaisjärjestöjä.
99§ Palvelualueiden asiat
- Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman päivittäminen
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Nina Himsworth on pyytänyt
vammaisneuvostolta tekstiä päivitettävään ohjelmaan 9.10.2013 mennessä.
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Päätös: Työvaliokunta työstää tekstin.
100§ Tiedoksi
- lähtenyt muistutus: 8.9.2013 Kellon Kaupunginosan korttelin 1013 tonttia nro 1
koskeva asemakaavan muutos ja tontti-jako (Nikintie, Kellonkaupantie), 564-2171.
Asiatunnus: OUKA/557/2013 / Yhdyskunta-ja ympäristöpalvelut/asemakaavoitus,
yhdyskuntalautakunta
- saapunut ohje: Luottamustoimipalkkioiden ja matkakustannusten maksaminen /
hallintojohtaja Ari Heikkinen
- tarkastuslautakunnan II jaoston arviointikäynti esteettömyyden toteutumisesta
25.9.2013 / Lauri Louhivirta /
- uusi käytäntö vammaisneuvoston pöytäkirjjojen toimittamisesta
asiakirjapalveluihin luottamushenkilöiden palkkioiden maksua varten
- saapunut tiedote: Invalidiliiton Esteettömyystiedote 3/2013
- vammaisneuvosto on lisätty Oulun kaupungin matkalaskupohjaan. matkalaskusta
101§ Muut esille tulevat asiat
Tiedoksi: vammaisneuvoston uusi esite on saatu painosta.
102§ Seuraava kokous 18.10.2013 klo 12.00
103§ Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta päätti kokouksen kello 14.54.

Oulussa 18.10.2013

____________________________ ____________________________
Lauri Louhivirta
Katja Kuusela
varapuheenjohtaja
sihteeri
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