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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 4/2015
Aika
Paikka

pe 8.5.2015 klo 12.00-13.55
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry, saapui kello 12.15
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

Sihteeri

Sirpa Laitala, Oulun kaupunki/hallinto

Käsiteltiin
43§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

44§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Mika Huhtala on pyytänyt, että hänen tilalleen nimetään projektipäällikkö Ari
Vanttaja. Mika ei valitettavasti ehdi kokouksiin. Asiaa vie eteenpäin hallintojohtaja
Ari Heikkinen. Hän esittelee asian kaupunginhallituksen kokouksessa.
Ari Vanttaja on Oulun Tilakeskuksen projektipäällikkö ja hoitaa peruskorjaus- ja
investointihankkeita.
Päätös: Todettiin.

45§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

46§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2015 (10.4.2015) hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 5/2015 (27.4.2015)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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47§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Seuraava työvaliokunnan kokous sovitaan sähköpostitse.

48§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Vammaisneuvosto haluaa jatkossa seurata taloustilannetta kuukausittain
selkokielisin dokumentein. Sihteeri selvittää, onko mahdollista tehdä näin.
Päätös: Todettiin taloustilanne.

49§

Oulun kaupungin uusi tilapäishoitoyksikkö Paussi, joka aloittaa 1.6.2015
Miia Ahlroth, palveluesimies, Palveluohjausyksikkö.
• Tilapäishoidonyksikkö Paussi on Oulun kaupungin asumis- ja
päiväpalveluiden 10 -paikkainen vammaisten ja kehitysvammaisten
tilapäishoidon yksikkö
• Sijaitsee Koskelan palvelutalon tiloissa, Tuulaakitie 1.
• Toiminta alkaa 1.6.2015.
• Tilapäishoito järjestetään sosiaalihuoltolain, omaishoitolain,
kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella
• Asiakaspaikkoja on kahdessa erillisessä kerroksessa 5 + 5
• Suunnitelmissa on toteuttaa alakerrassa alle 18-vuotiaiden tilapäishoito ja
yläkerrassa yli 18-vuotiaiden tilapäishoito
• Asiakkailla on käytössään omat huoneet, joissa on kylpyhuone, sekä
yhteinen olohuone ja ruokailutila
• Viihtyisä, aidattu piha-alue mahdollistaa turvallisen ulkoilun. Viereisen
päiväkodin piha-alue on käytettävissä myös Paussin asiakkaille
• Asiakkaille tarjotaan Paussissa kodinomaisissa puitteissa virikkeellistä ja
kuntouttavaa tilapäishoitoa
• Asiakkaille laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa
tilapäishoitoa varten kuntoutussuunnitelma, joka perustuu
palvelusuunnitelmaan
• Jokaiselle asiakkaan hoitojaksolle nimetään omahoitaja
• Paussin lähellä sijaitseva ostoskeskus tarjoaa kauppapalveluiden lisäksi
myös kirjastopalveluja
• Asiakkaat ohjautuvat toimintayksikköön palveluohjausyksikön kautta kesän
2015 osalta
• Syyskuusta alkaen jaksovaraukset sovitaan paussin tiimivastaavan Eeva
Liisa Sileniuksen kanssa
• Asiakkaat ja omaiset ovat tervetulleita tutustumaan Paussin tiloihin
21.5.2015 kello 14.00-18.00 välillä
Vammaisneuvoston kommentteja Palveluohjausyksikölle:
• Miten sellaisten henkilöiden tilapäishoidon tuki, joilla on kehitysvamma ja
psyykkinen sairaus? Missä on tilapäisiä asumispalveluja/paikkoja?
• Haasteellisia tilanteita tulee eteen. Puutteelliset hoitomahdollisuudet.
• Vammaisneuvosto mukaan suunnitteluprosesseihin, jotta virkamiehet saavat
oikeanlaista tietoa. Vammaisneuvosto katsoo, että Paussinkin
suunnitteluvaiheessa olisi ollut kuultava Vammaisneuvostoa.
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50§
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Kehitysvammaisia myös mukaan suunnitteluun, kokemusasiantuntijuutta olisi
käytettävä nykyistä huomattavasti enemmän.
12 työntekijää. työntekijät valitaan sisäisellä haulla Oulun kaupungin sisältä.
Olisiko ollut järkevää ottaa muutama, tuttu työntekijä Sinisiivestä mukaan
Paussiin? Asiakkaat siirtyvät Sinisiivestä.
Jos esim. omaishoitaja sairastuu, voidaan käyttää tätä yksikköä
Tilojen esteettömyys. Ollut aikaisemmin ikäihmisten Vellamo-kotina. Eli tilat
ovat esteettömät.

Lausuntopyyntö Metsokankaan lähiliikuntapaikalle, Piritta Kivimäki,
ympäristösuunnittelija, LINJA ARKKITEHDIT OY
Oulun kaupungin Tilakeskus on tilannut lähiliikuntapaikan suunnittelutyön.
Metsokankaan koulun alueelle on suunniteltu erilaisiin aktiviteetteihin
lähiliikuntapaikkoja, joihon on tehty esteettömyysselvitys. Käyttäjinä tulevat
olemaan lähialueiden asukkaat lähinnä illalla ja päivisin koululaiset ja päiväkodin
lapset.
1. Aluetta voi lähestyä kahta kautta. Päiväkodin puolella on kaksi
liikuntaesteisten parkkipaikkaa. Ei reunakiviä, esteetön kulku, kallistus alle 5 %,
helppo liikkua.
- puuttuu ISA merkintä (kansainvälinen pyörätuolisymboli).
2. Päiväkodin portti, kaksilehtinen, sisäänpäin aukeava jatkuu asfalttiväylänä, ei
yli 5%:n kallistusta.
- esteetön reitti kulkee päiväkodin pihan läpi, miten toimii käytännössä.
3. Kulku päiväkodin pihan läpi.
- päivällä hankala käyttää, kun lapsia pihalla.
4. Pallokenttäaluetta ei ole suunniteltu vielä valmiiksi.
- pitää kertoa kallistukset ja liuskat. Kallistukset saavat olla korkeintaan
5 %.
5. Asfaltilta sorapolulle. Saumaton liittyminen ei pykälää.
- sitoutumattomilla pinnoitteilla tulee monttuja ja muita sateisella ilmalla. Tämä
on otettava vammaisneuvoston mielestä huomioon kulkuväylien suunnittelussa.
Frisbee -väylä ja lenkkipolku ovat hyvinkin hankala kulkuisia. Tullaan
pinnoittamaan kivituhkalla, mutta siellä on hankala kulkea. Reunakivi.
6. Reunakivi on madallettu. Reunakiven viereen laitettu soraa, ei kynnystä.
- vammaisneuvoston mielestä pitää suosia huomattavasti toimivampaa
ratkaisua eli esim. luiskareunatukia. Muuten liikkuminen hankalaa apuvälineitten
kanssa liikkuville ja näkövammaisille
7. Uusia kuntoiluvälineitä. Kivituhkaa, luonnonsorasekoitta.
- hyppelypaikkoja, lihaskuntoa vahvistavia laitteita. Esteettömästi pääsee
viereen. Kukin kykyjen mukaan pystyy käyttämään. Alue tarkoitettu temppuiluun.
Kivituhkapinnant tiivistetään, kun rakennetaan.
- vammaisneuvosto ei pidä ratkaisua hyvänä. Luonnonsora ei ole hyvä
pintamateriaali. Kivituhka materiaalina pyörätuoleille on kosteana pehmeää.
Muuten hyvä ja kustannustehokas. Betonikivi on huomattavasti kalliimpaa isoille
alueille.
8. Reunakivi on madallettu. kts. kohta 6.
9. Skuuttaus/skeittialue;
- puuttuu kallistus
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10. Ok.
11. ISA merkintä puuttuu.
12. Ok.
Vammaisneuvoston lausunto lähtee ensi viikon alkupäivinä viimeistään
sähköpostitse osoitteella piritta.kivimaki@linja-arkkitehdit.fi
4
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Eväitä-elämään ohjausryhmään edustaja vammaisneuvostosta, Yhteydenotto Taina
Vainionpää Lintulammen asukasyhdistys ry, (seuraava ohjausryhmän kokous 28.8.
klo 8.30 – 10.30)
Päätös: Katja Kuusela edustaa vammaisneuvostoa ohjausryhmässä.

52§

Palvelualueiden asiat
Siku/liikuntapalvelut: Ryhmäliikunnat loppuvat toukokuun aikana. Kesäuimakortit
ovat tulossa myyntiin.
Siku/koulu: Hieno asia, että vammaisneuvoston kannanotto Leinonpuiston koulun
puolesta on ollut lehdissä esillä.
Hyvinvointipalvelut: Palveluohjausyksikön organisaatiota ollaan kehittämässä. On
päätetty, että palataan palveluiden tarjoamisessa takaisin entiseen malliin, jossa
työntekijät erikoistuvat omille alueille. Eli jatkossa on taas erikseen vanhus-,
vammais- ym. hoitajat, kaikki eivät hoida kaikkia.

53§

Tiedoksi
-

-

-

-

lähtenyt lausunto: 12.4.2015 ET-Hoiva, Vehnäkuja, Oulunsalo, projektiarkkitehti
Mikko Kämäräinen Linja-Arkkitehdit Oy, aluepäällikkö Santtu Karppinen Esperi
Care Oy, tarkastusinsinööri Mauri Inkala, Oulun kaupungin rakennusvalvonta
lähtenyt lausunto: Kivisydän kallioparkin opastesuunnitelma, projektipäällikkö
Juha Isoherranen, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Esa
Kauppi, tarkastusarkkitehti, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
lähtenyt lausunto (liite): 28.4.2015 Ratsastusmaneesihanke terapia- ja
vammaisratsastus käyttöön, Anniina Louhela, insinööri (AMK)
lähtenyt lausunto (liite: 28.4.2015 Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen uudet
järjestöavustusten kriteerit, Maarit Niva, asiantuntija, Hyvinvointipalvelut
VAMPO-seminaari 3.6.2015: Liikkumisen vapaus – esteettömyys ja
saavutettavuus liikennepalveluissa. Seminaari Helsingin Säätytalolla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää, yhdessä Liikenne- ja
viestintäministeriön, Valtakunnallisen vammaisneuvoston VANEn,
Liikenneviraston, Trafin ja VR-Yhtymän kanssa Suomen vammaispoliittisen
ohjelman VAMPO:n seurannan aiheseminaarin: Liikkumisen vapaus –
esteettömyys ja saavutettavuus liikennepalveluissa.
Vammaisneuvoston jäsenet, ketkä haluatte osallistua seminaariin ilmoittautukaa
puheenjohtajalle.
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Muut esille tulevat asiat
Ajatuksia/ideoita/infoja syksyn kokousten asialistoille:
- Oulussa on hissittömiä taloja paljon. Minkälaisia muita kevyempiä ratkaisuja on
olemassa hissien korvaamiseen? Onko kehitteillä?
- Oulun lentoaseman näytöt ovat liian pieniä ja korkealla. Lauri Louhivirta on tehnyt
Finavialle kirjelmän. Vammaisneuvosto voisi tehdä lentoasemalle ja
rautatieasemalle katselmuksen. Uudessa yhdenvertaisuuslaissa pykälä; kohtuulliset
mukautukset, jos niitä ei toteuteta, on kyse syrjinnästä.
- Vuoronumerosysteemit eivät toimi kaikissa paikoissa niin, että voi seurata, missä
palvelupisteessä on oma vuoro asioida.
- Matalalattiaisten bussien ja bussipysäkin taso on saatava samalle tasolle.
Pysäkkikuulutukset. Vammaisneuvoston edustajaa ei ole joukkoliikennejaostossa.
- Vammaispoliittisen ohjelman laadinta, syksyllä seminaari.
- Toivottuja vierailukohteita syksyn kokouksiin: Paussi, Ympäristötalo, Kastellin
monitoimitalo, Kontinkankaan hyvinvointikeskus
- Sihteerille voi lähettää lisää ideoita syksyn kokouksiin.
Seuraava kokous
Syyskauden kokoukset:
pe 21.8. klo 12
pe 11.9. klo 12
pe 2.10. klo 12
pe 23.10. klo 12
pe 13.11. klo 12
pe 4.12. klo 11 (joululounaskokous)
Kokouspaikka Oulu10:n kokoushuone 142.

56§
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.
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Anniina Louhela, insinööri (AMK)
anniina.louhela@savula.fi

Ratsastusmaneesihanke terapia- ja vammaisratsastus käyttöön
Anniina Louhela ja Tarja Takkula esittelivät asian vammaisneuvoston
työvaliokunnalle 27.4.2015. Esteettömyyslausuntoa tarvitaan AVI:n liikuntapaikkaavustushakemukseen.
TerapiaTalli Bonaza sijaitsee Haukiputaan Virpiniemessä. Tallissa on 12 hevosta.
Yrityksen toiminta keskittyy ratsastusterapia- ja fysioterapiapalveluihin sekä
vammaisratsastukseen. Asiakaskunta on eri tavoin vammaisia ja pitkäaikaissairaita,
ikähaarukka 3-65-vuotiaita. Vireillä oleva maneesi-hanke mahdollistaa turvallisen
toiminnan myös talvella sekä helpottaa pienryhmätoimintaa.
Huomioidaan, että maneesi rakennetaan tallin läheisyyteen, jossa sijaitsee invawc.
Pysäköintipaikoille on varattu invapaikat sekä tallin että maneesin sisäänkäyntien
läheisyyteen.
Vammaisneuvoston työvaliokunta esittää lausuntonaan:
Esteettömyys on hyvin huomioitu.
Kiinnitetään huomiota hevosen selkään pääsemiseen siinä tapauksessa, jos/kun
asiakkaan jalat eivät pidä lainkaan. Tässä tapauksessa saksinostin voisi olla
toimiva ratkaisu.
Invarampin eli noususillan reunoihin suositellaan kontrastiraitoja, suositellaan
myös turvakaidemahdollisuuden selvittämistä (esim. nostettava/laskettava
kaideratkaisu).
Ulkona olevan invarampin metalliluiskan ritilämateriaalin valintaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota, jotta toteutus palvelee myös pyörätuolin käyttäjiä.
Ulkona olevaa invaramppia on syytä kaventaa niin, että se kapeutuu
rakennetolppien väliin.
Rappusiin on syytä asentaa käsijohteet kahdelle tasolle.
Kouluradalla käytettävien kirjaimien on hyvä olla mahdollisimman suuret, jotta
ne palvelevat myös heikkonäköisiä ratsastajia.
Oulussa 28.4.2015
Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri

Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Postiosoite: PL 54, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 050 592 8586
vammaisneuvosto@ouka.fi

LAUSUNTO

7(7)

Maarit Niva, asiantuntija, Hyvinvointipalvelut
maarit.niva@ouka.fi

Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen uudet järjestöavustusten kriteerit
Vammaisneuvosto kuuli esittelyn Hyvinvointipalvelujen järjestöavustusten uusista
kriteereistä kokouksessaan 10.4.2015. Asian esitteli asiantuntija Maarit Niva.
Kriteerien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta.
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan:
Hyvinvointipalvelujen Järjestöavustusten kriteerien on luontevaa seurata
kaupungin strategisia linjauksia mm. hyvinvoinnin painopisteistä.
Pyrkimys ainakin osittain valtuustokauden mittaisiin avustuksiin on kannatettava.
Hakuaikojen yhtenäistäminen muiden palvelualueiden hakuaikojen kanssa olisi
suotavaa.
Vaatimus edellisen tilikauden vahvistetun tuloksen toimittamisesta hakemuksen
liitteeksi tulisi korjata siten, että viimeksi vahvistetun tilikauden tulos riittää.
Se, että kriteereissä korostetaan poikkitoiminnallisuutta ja järjestöjen välistä
yhteistyötä, on ehdottomasti hyvä asia. Kaupungin tulee kuitenkin välttää
kategorisoimasta toimintoja liian tiukkaan. On tärkeää, että järjestöt saavat
toteuttaa itsenäisesti niiden perustoimintaa sille kohdejoukolle, jota varten ko.
järjestö on perustettu.
Hakuprosessin ja hakulomakkeen tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen, jotta
kaikki järjestöt voivat yhdenvertaisesti hakea Hyvinvointipalvelujen
järjestöavustusta.

Oulussa 28.4.2015
Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri

Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Postiosoite: PL 54, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 050 592 8586
vammaisneuvosto@ouka.fi

