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keskiviikko 21.11.2012 kello 18.00 - 19.33
Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5, Oulu

Tilaisuuden alussa vuoden 2012 vammaisystävällisenä liikkeenä palkittiin Linnanmaan Prisma.
Prismajohtaja Anna Kela vastaanotti kunnialaatan ja kukat. Kunniamaininnan
vammaisystävällisestä palvelusta sai ravintola Oskarin Kellari.

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Oulun kaupungin vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Jalonen
avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Todettiin, että läsnä on kymmenen (10) äänioikeutettua vammais- ja
kansanterveysjärjestön edustajaa kanta-Oulusta (valtakirjat liitteenä).
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Lasse Jalonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
4. Kokouksen sihteerin valinta
Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi vammaisneuvoston sihteeri Katja Kuusela.
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Pukki ja Sakari Murtovaara.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalevi Stenbacka ja Jussi Lotvonen.
6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
Vahvistettiin.
7. Esitetään vammaisneuvoston toimintakertomus 2012 tiedoksi vammaisjärjestöjen edustajille
Sihteeri Katja Kuusela esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus on luonnollisesti vielä kesken,
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koska nykyistä toimikautta on jäljellä kuukausi.
Merkittiin esittely tiedoksi.
8. Esitys kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaksi ja
talousarvioksi 2013
Päätös: Hyväksyttiin vammaisneuvoston laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
kaupunginhallitukselle esitettäväksi (liitteet).
9. Esitys kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston puheenjohtajaksi kaudelle
2013 - 2016
Ehdokasasettelussa puheenjohtajaksi esitettiin Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset
ry:n Lasse Jalosta sekä Oulun Invalidien Yhdistys ry:n Riku Syrjälää.
Vaali suoritettiin umpilipuin. Äänet jakautuivat seuraavasti:
Riku Syrjälä 3 ja Lasse Jalonen 7
Päätös: Kokous esittää Lasse Jalosta Uuden Oulun vammaisneuvoston puheenjohtajaksi
kaudelle 2013 - 2016 ja pyytää Oulun kaupunginhallitusta nimittämään Lasse Jalosen
puheenjohtajaksi.
10. Esitys kaupunginhallitukselle viideksi (5) vammaisneuvoston jäseneksi kaudelle
2013 - 2016
Ehdokkaita oli kahdeksan. Riku Syrjälä Oulun Invalidien Yhdistys ry:stä, Hilkka Nivukoski
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry:stä, Pirjo Ylikauma Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä, Tiia
Ikonen Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä, Jorma Inkamo Oulun
Reumayhdistyksestä, Lauri Louhivirta Kynnys ry.stä, Kimmo Rundström Oulun
Selkäyhdistys ry:stä, Sakari Murtovaara Oulun Seudun MS-yhdistys ry:stä.
Vaali suoritettiin umpilipuin. Äänet jakautuivat seuraavasti:
8 Riku Syrjälä
7 Lauri Louhivirta
7 Jorma Inkamo
6 Kimmo Rundström
6 Hilkka Nivukoski
5 Tiia Ikonen
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3 Sakari Murtovaara
2 Pirjo Ylikauma
Päätös: Kokous esittää Uuden Oulun vammaisneuvoston jäseniksi Riku Syrjälää, Lauri
Louhivirtaa, Jorma Inkamoa, Kimmo Rundströmiä sekä Hilkka Nivukoskea.
Pirkko Tähtelä edustaa Haukiputaan suuraluetta.
Kiimingin, Oulunsalon sekä Yli-Iin edustajat ilmoitetaan myöhemmin.
Varajäseniksi esitetään Tiia Ikosta, Sakari Murtovaaraa sekä Pirjo Ylikaumaa.
Kokous pyytää Oulun kaupunginhallitusta nimittämään em. henkilöt vammaisneuvoston jäseniksi.
11. Muut esille tulevat asiat
Merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen päätös 19.11.2012 § 28 (liite).
(Dno KEHA: 1517 /013/2012)
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33.

Oulussa 11.12.2012

_______________________________
Lasse Jalonen
kokouksen puheenjohtaja

_______________________________
Katja Kuusela
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

_______________________________
Juhani Pukki

_______________________________
Sakari Murtovaara

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
VAMMAISNEUVOSTO

Yleistä
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen sekä yksittäisten vammaisten kuntalaisten ja heidän omaistensa
yhteistyöelin.
Vammaisneuvosto:
Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen
yhteistoimintaa kaupungissa.
Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa
vammaisten kannalta.
Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
kunnallishallinnon päätöksentekoon.
Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri
toimintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.
Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden
etuuksien kehitystä kaupungin alueella.

Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri
viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa.
Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
Valmistelee vammaisneuvoston toimintakertomuksen sekä seuraavan
vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja
kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.
Vammaisneuvoston kokoonpano
Kaupunginhallitus nimittää vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjen, eri hallinnonalojen
edustajat sekä kaupunginhallituksen edustajan omaksi toimikaudekseen. Kanta-Oulun
vammaisjärjestöt ovat valinneet omat ehdokkaansa vammaisjärjestöjen
valintakokouksessa. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin suuralueiden
vammaisjärjestöjen ehdokkaat on nimetty paikallisesti, jotta myös suuralueiden ääni
saadaan kuuluviin.
Kokoukset ja vammaispoliittiset kysymykset
Vammaisneuvoston kokoukset sovitaan etukäteen puolivuosittain. Kokoukset pidetään
pääsääntöisesti Oulu10:ssä. Vammaisneuvosto tutustuu mielellään vammaisjärjestöjen ja muiden
yhteistyökumppaneiden toimintaan kokouksien merkeissä.
Vammaisneuvosto seuraa vammaispoliittisen lainsäädännön kehittymistä ja kuntaliitoksen
vaikutuksia palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. Vammaisneuvosto päivittää Oulun
kaupungin vammaispoliittisen ohjelman ja on aktiivisesti mukana Oulun henkilökohtaisen avun
keskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vammaisneuvosto pyytää vuosittain vammaisjärjestöjen ehdotuksia Oulun vammaisystävällisestä
liikkeestä sekä kunniamaininnan saajasta ja järjestää palkitsemistilaisuudet sopivien tapahtumien
yhteyteen.
Tilaisuudet
Järjestetään vammaispoliittinen keskustelufoorumi, jossa kohtaavat vammaiset palveluiden
käyttäjät sekä heidän oikeuksiaan ajavat järjestöt, kaupungin luottamushenkilöt sekä viran- ja
toimenhaltijat. Lisäksi vammaisneuvosto on mukana yhteistyönä järjestettävissä tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.
Vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti alan koulutuksiin ja seminaareihin.
Toiminnan kehittäminen
Vammaisneuvosto kehittää omaa toimintaansa:
ottamalla käyttöön uusien vammaisneuvoston jäsenten perehdyttämisen
vammaisneuvostotyöskentelyyn
kehittämällä jaostotyöskentelyä
kehittämällä alueellista toimintaa
jatkamalla aktiivisesti toimia vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimen perustamiseksi
Yhteistyö
Vammaisneuvosto jatkaa yhteistyötä jo olemassa olevien tahojen kanssa. Vammaisneuvosto luo
uusia yhteistyösuhteita olemalla esillä ja vierailemalla aktiivisesti eri toimijoiden luona. Samalla
neuvosto edistää positiivisen asenneilmapiirin muodostumista vammaisiaja pitkäaikaissairaita
kohtaan.
Tiedottaminen
Vammaisneuvosto jatkaa tiedottamista internet-sivuillaan ja kehittää uusia tiedotusmuotoja.
Lisäksi vammaisneuvosto lisää näkyvyyttään yhteiskunnassa. Vammaisneuvosto laatii
toiminnastaan uuden esitteen erityisryhmät huomioiden.

TALOUSARVIO 2013
OULUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Oman toiminnan menot
Henkilöstömenot
Sihteerin palkat
510€/kk
Palkan sivukulut
23,02 %
Luottamushenkilöiden palkkiot 11 kokous
Luottamushenkilöiden pvrahat
Sihteerin pvrahat
Palveluiden ostot
Luottamushenkilöiden matkat
Luottamushenkilöiden majoitus
Sihteerin matkat
Sihteerin majoitus
Osallistumismaksut
Kokoustarjoilut

36331,00
25481,00
6120,00
1409,00
17000,00
816,00
136,00
8700,00
3300,00
3000,00
300,00
200,00
700,00
1200,00
1000

Aineet ja tarvikkeet
Kirjallisuus
Toimistokulut
Muut

150
700
150

Vammaisystävällinen liike
Kunnialaatta ja kukat

300

Muut muistamiset
Yhdistykset
Yhteistyökumppanit
Muut
Oman toiminnan tulot
Konsernipalvelut / päätöksenteko ja
kuntalaisvaikuttaminen
Toimintakauden yli/alijäämä

300

850
500
200
150

36331,00
0,00

Oulun kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus

19.11.2012

28 §
Dno

Uuden Oulun vammaisneuvoston muodostaminen
KEHA: 1517 /013/2012

Osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta 4.9.2012 § 40
Yhdistymishallitus 19.9.2012 § 69
Oulun kaupungin vammaisneuvosto 30.10.2012 § 11

Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, p. 044 7031638, 2.11.2012:
Oulun kaupungin vammaisneuvosto pyytää korjausta Osallisuuden- ja
vaikuttamisen toimintaohjelmassa olevaan vammaisneuvostoa koskevaan
tekstiin. Toimintaohjelmassa vammaisneuvoston jäseniksi on muiden
jäsenten lisäksi kaavailtu kaupunginhallituksen ja palvelualueiden
lautakuntien edustajia.
Uuden Oulun vammaisneuvostossa halutaan säilyttää vammaisten ja
viran- ja toimenhaltijoiden tekemä yhteistyö. Viran- ja toimenhaltijat
edustavat arkista perustyötä, johon vammaisten ihmisten
itsemääräämisoikeuden, oikeuksien valvonnan sekä osallisuuden ja
vaikuttamisen mahdollisuuksien vahvistaminen tiiviisti liittyy.
Vammaisneuvosto ehdottaa Osallisuuden- ja
vaikuttamisen toimintaohjelman kohdan 7.6 korjattavaksi seuraavasti:
7.6 Vammaisneuvosto
Vammaispalvelulain 13§ perusteella kunnanhallitus voi asettaa
vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata
kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten
henkilöiden näkökulmasta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla
sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla
riittävä edustus.
Vammaisneuvosto toimii osaltaan YK:n vammaissopimuksen
toimeenpanossa ja seurannassa paikallistasolla. Vammaisneuvosto
seuraa myös VAMPO:n toimenpiteiden toteutumista omalla alueellaan.

Oulun kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Kaupunginhallitus

19.11.2012

Vuoden 2013 alusta lähtien vammaisneuvostossa on kuusitoista (16)
varsinaista jäsentä, joista kymmenen (10) edustavat eri vammaisjärjestöjä
(kuusi kanta-Oulusta ja neljä uusilta suuralueilta). Viisi edustajaa
nimetään kaupungin
eri palvelualueilta hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluista; edustajat ovat viran- ja toimenhaltioita. Lisäksi
kaupunginhallitus nimeää yhden edustajansa vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja on yksi vammaisjärjestöjen
edustajista. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii osa-aikainen
asiantuntijasihteeri.
Vammaisneuvosto päättää sille myönnetyn määrärahan käytöstä,
osallistuu aktiivisesti suoran demokratian eri muotoihin mm.
käyttäjälähtöiseen demokratiaan ja antaa lausuntoja eri hallinnonaloille.
Päävastuu: konsernipalvelut, päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen
Kumppani: kaikki palveluprosessit
Seuraavana sivuna; Osallisuuden- ja vaikuttamisen toimintaohjelma,
kappale 7.6 Vammaisneuvosto
Päätösehdotus, hallintojohtaja Heikkinen:
Osallisuuden- ja vaikuttamisen toimintaohjelman vammaisneuvostoa
koskeva teksti muutetaan vammaisneuvoston yllä olevan ehdotuksen
mukaiseksi.
Kaupunginhallituksen päätös 19.11.2012 § 28:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

