PÖYTÄKIRJA

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 3/2015
Aika
Paikka

pe 10.4.2015 klo 12.00 – 14.51
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
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (saapui 12.08, poistui 13.30)
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt

Vierailijat

Juha Paldanius
Juha Pajakoski
Tapani Uusitalo
Juha Herranen
Mikko Kämäräinen
Santtu Karppinen
Maarit Niva

Sihteeri

Katja Kuusela

Poissa

Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Käsiteltiin
28§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

29§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

30§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
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31§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2015, 20.2.2015 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistiot 3/2015 ja 4/2015
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Jaana Potkonen saapui 12.08.

32§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: ma 27.4.2015, klo 12. Sihteeri ilmoittaa paikan

.33§

Kivisydän kallioparkin opastesuunnitelmat
Asiaa esittelivät arkkitehti Juha Pajakoski Sito Oy:stä, projekti-insinööri Tapani
Uusitalo, Lemminkäinen Infra Oy:stä, arkkitehti Juha Paldanius, Arkkitehtuuritoimisto
Juha Paldanius Oy:stä ja projektipäällikkö Juha Isoherranen, Oulun kaupungin
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.
Vammaisneuvostolle esiteltiin Kivisydämen logo, jota käytetään kansainvälisen Ptunnuksen sijaan sisäänkäyntikuilujen yhteydessä. Kivisydämessä navigointia
helpottamaan käytetään väri- ja kirjainkoodeja sekä infotauluja. Mainokset
rajautuvat vain niille varatuille alueille.
Invapaikkoja on kaksi kappaletta hissikuilua kohden eli yhteensä 18 invapaikkaa.
Kaikki Kivisydämen autopaikat ovat asiakaspaikkoja. Oulun Pysäköinti Oy päättää
tuleeko invapysäköinnistä maksutonta.
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan:
Monipuolinen opasteiden käyttö tukee erilaisia Kivisydämen käyttäjiä.
On varmistettava, että ohjaustekstien kontrastit erottuvat hyvin esim.
keltaisella pohjalla valkoinen teksti on vaihdettava mustaan tekstiin. Myös
fonttien kokoa on syytä tarkastella siinä valossa, että fontin on oltava
helposti huomattava ja nopeasti silmäiltävä.
Hyvään informaatioon kuuluu myös, että induktiosilmukka tai muu
äänensiirtojärjestelmä on asennettu äänentoistojärjestelmän yhteyteen esim.
hissiaulat, hissikuilut, invawc:t.
Paikoitushalleissa kävelijöille varatut kulkureitit tulee merkitä sekä
hyvillä kontrasteilla että näkövammaisille tarkoitetuilla taktiileilla
ohjausraidoilla.
Keskeisten sisääntulokuilujen (Valkea ja Rotuaari) yhteydessä olisi syytä
olla kaksinkertainen määrä invapaikkoja.
Sähköisestä ohjausjärjestelmästä tulisi käydä ilmi onko invapaikkoja
vapaana ja missä.
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Ulosajojärjestelmässä tulee ottaa huomioon myös henkilöt, joilla on
vaikeuksia käyttää käsiään esim. koodin näppäilyssä ja/tai kortin
syöttämisessä automaattiin.
Invapysäköinnin tulee olla maksutonta.
Päätös: Sihteeri toimittaa lausunnon esa.kauppi(at)ouka.fi,
jouni.anttila(at)oulunpysakointi.fi; juha.isoherranen(at)ouka.fi
34§

Lausuntopyyntö ET-Hoiva
Kohdetta esittelivät projektiarkkitehti Mikko Kämäräinen Linja-Arkkitehdit Oy:stä ja
aluepäällikkö Santtu Karppinen Esperi Care Oy:stä.
Uudisrakennus sijoittuu Oulunsalon keskustaan Vehnäkujalle. Kohde on
ikääntyneiden tehostettua palveluasumista tarjoava asumisyksikkö. Uusi rakennus
korvaa Teppola-kodin vanhat tilat. Kaikki asukkaat siirtyvät Teppola-kodista uusiin
tiloihin Vehnäkujalle, lisäksi kohteeseen valmistuu 15 lisäpaikkaa. Näin ollen kohde
sisältää kolme 15 asukkaan ryhmäkotia. Asukkailla on mm. muistisairauksia.
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan:
Erityistason esteettömyyttä vaativissa kohteissa on syytä välttää luiskia,
sisäpihan luiskan toteutus ei ole toimiva.
Erityistason esteettömyyttä vaativissa kohteissa on syytä varautua sähköisiin
ovenavausmekanismeihin huoneistojen ovissa.
Erityistason esteettömyyttä vaativissa kohteissa on syytä varautua
nostolaitteiden kiskotuksiin ainakin osassa huoneistoja.
Kokoontumistiloissa tulee olla induktiosilmukka tai muu
äänensiirtojärjestelmä äänentoistojärjestelmän yhteydessä (F1, Esteetön
rakennus).
Ulkoiluun tarkoitettu aidattu sisäpiha-alue voisi olla suurempi.
Grillikatoksessa on hyvä huomioida penkkien istumakorkeus ja käsinojat.
Talossa on hyvä olla viriketila, jossa asukkaat voivat toteuttaa kädentaitoja ja
muuta viriketoimintaa. Kuntosalitilaksi varattu tila lienee sellaiseen sopiva.
Jaana Potkonen poistui klo 13.30.

35§

Järjestöavustusten uudet kriteerit, Maarit Niva, asiantuntija, Hyvinvointipalvelut
Maarit Niva esitteli uudet järjestöavustuskriteerit, jotka tulevat voimaan vuoden
2016 alusta. Perusteluna uudistukselle on se, että kriteerit ovat jo vuosia olleet
samat ja mm. mahdollisuus kumppanuussopimuksiin halutaan avata kaikille
tasapuolisesti, ¾ avustuspotista menee kumppanuussopimuksiin.
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Uudet avustuskriteerit perustuvat hyvinvoinnin painopistealueisiin, joita
tarkastellaan valtuustokausittain. Investointeihin ei avustuksia myönnetä.
Kriteereissä korostetaan poikkitoiminnallisuutta ja järjestöjen välistä yhteistyötä.
Työn alla ovat vielä uudet hakulomakkeet ja pistelaskentajärjestelmä.
Päätös: Keskusteltiin esittelyn pohjalta. Todettiin, että lomakkeiden täyttö saattaa
muodostua haasteelliseksi. Työvaliokunta muotoilee lausunnon huhtikuun loppuun
mennessä.
36§

VAMPO-työryhmän kuulumiset
Työryhmä on kokoontunut yhden kerran ja työ on saatu hyvin alulle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

37§

Haapajärven vammais- ja vanhusneuvoston vierailu to 4.6.2015
Päätös: Kuultiin Jorma Inkamon esittely. Lasse Jalonen osallistuu ainakin
aamupäivän osalta. Merkittiin tiedoksi.

38§

Palvelualueiden asiat
Leinonpuiston koulun paikka-asia on vielä kesken.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39§

Tiedoksi
-

40§

Saapunut tiedote kunnille: 10.3.2015 Henkilökohtaisen avun työnantajamallin
ongelmista. Työsuhderiitojen taustoja ja niihin liittyviä uhkia. Heta-liitto
Saapunut: 31.3.2015 Kysely VAMPOn vaikuttavuudesta kunnallisille
vammaisneuvostoille.
Saapunut kutsu: KEHAS-seurantaryhmä alueellinen kierroskeskustelutilaisuus
21.4.2015 klo 14.00 - 15.30
Saapunut kutsu: Alueelliseen kehittämistilaisuuteen Oulu - Välityömarkkinoiden
yritysyhteistyön kehittäminen 21.4.2015
Lähtenyt vastaus: 7.4.2015 Valtakunnallisen vammaisneuvoston kyselyyn
VAMPO:n vaikuttavuudesta.

Muut esille tulevat asiat
Päätös: Ei ollut.

41§
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Seuraava kokous 8.5.2015
Päätös: Todettiin.

4

PÖYTÄKIRJA

42§

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.51.
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Oulussa 8.5.2015
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______________________

______________________

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Katja Kuusela
sihteeri

