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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Poissa:
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OULUN KAUPUNKI
VAMMAISNEUVOSTO

lo 11.8.201 1 kello 13.44

7 12011

- 15.30

Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun lnvalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma lnkamo, Oulun Reumayhdistys ry
lrja Jylhä, Opetustoimi
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Juha Fränti, SOTE, sihteeri
Katja Kuusela, sihteeri
N uorisoasiainkeskuksen ed ustaja

Päätöspöytäkirja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:44.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3. Esityslistan hyväksym inen

Lisättiin kohtaan Muut asiat, yksityishenkilön yhteydenotto koskien
liikuntapaikkojen pukuhuonetiloja, kun henkilön omaishoitaja/avustaja on eri
suku puolta. Hyväksyttiin esityslista.
4. Edellisen kokouksen 612011 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin, pienellä muotoilulla kohtaan 6. Työvaliokunnassa käsiteltyjä asioita;
Madetojan salin invapysäköintipaikkojen katselmointi. Suunnitelman mukaan
kahden vuoden sisällä koko etupiha-alue suunnitellaan ja rakennetaan uudelleen,
tällöin olisi hyvä korjata myös em. esteet.

5.

Henkilökohtaisen avun päivien 27.
osa llistum isjärjestelyt

-

28.9 ja Vammaisneuvostopäivien 3.1

1

Sihteeri Juha Fränti on varannut hotellihuoneet 27.-28.9. Aikataulullisesti sopivat
ja kohtuuu hintaiset lennnot Norwegian. Sihteeri varaa lennot. Jokainen
ilmoittautuu itse päiville. Päiville lähtevät Unto Lampinen, Lasse Jalonen, Jorma
lnkamo, Timo Huusko, Sirkka Rautio ja Anne Filali. Päätettiin, että myös sihteeri
Katja Kuusela lähtee päiville.

Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville 3.11.2011 olisivat kiinnostuneet
lähtemään Lasse Jalonen, Jorma lnkamo ja Timo Huusko.
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Päätettiin, että sihteeri selvittää vammaisneuvoston taloustilanteen. Asia siirrettiin
seu raavaan kokoukseen.

6.

Vammaisneuvoston sihteeri vaihtuu
Ou lu n kaupu ng in vammaisneuvoston toim intasään nössä todetaan
vammaisneuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta seu raavaa :
Vammaisneuvoston sihteeri on kaupungin nimeämä viranhaltija.

Koska yhteyspäällikkö Juha Fränti siirtyy muihin tehtäviin, aloittaa Katja Kuusela
vammaisneuvoston sihteerinä 1 1.8.2011, kyseessä on tuntityö.
Asiasta on sovittu Sirkka-Liisa Ollin kanssa.
7. Syksyn toimintasuun nitelman hahmottelua

Keskusteltiin ajankohtaisista teemoista, joita vammaisneuvoston olisi tänä
syksynä syytä nostaa esille. Esille nousivat henkilökohtaisten avustajien jaltai
avustajiksi aikovien koulutusiinfopäivä, vammaisneuvostotoiminta Uudessa
Oulussa sekä liikunta-avustajien tarve.
Ehdotuksia tuli seuraavasti:
- Voitaisiin järjestää oma Henkilökohtaisen avun seminaari Henkilökohtaisen avun
päivien jälkeen.
- Vammaisneuvosto voisi olla yhteydessä Työ- ja elinkeinotoimistoon avustajiksi
a ikovi le työ n h a kijo i le jä rjestettävästä i nfoti la isu udesta.
- Voitaisiin järjestää avoin vammaisneuvoston kokous, johon kaikkki kiinnostuneet
olisivat tervetu lleita, kokous olisi luonteeltaan informatiivinen.
Uusi Askel -hanke selvittää'liikuntaystävätoimintaa', vammaisneuvoston
jäsenet voisivat mahdollisuuksien mukaan osallistua ODL liikuntaklinikalla
järjestettävään tilaisuuteen to 1.9. klo 13.00-16.00.
- Voitaisiin järjestää yhdentyvän Oulun alueella toimivien vammaisneuvostojen
pu heenjohtaj ien tapaam i nen syys- loka ku ussa.
I

I

-

Päätettiin järjestää vammaisneuvostojen puheenjohtajien tapaaminen, sihteeri
selvittelee yhteystiedot ja ottaa yhteyttä puheenjohtajiin. Asia siirrettiin
työvalioku n nan työstettäväksi.
8. Hallintokuntien asiat

Virpi Rajala / Liikuntavirasto
Erityisl iiku n nan yleisesite ja Terveysliiku n nan esite
Tarkemmat ajat ryhmistä liikuntaviraston nettisivuilla.
Pape riesitteen vo i ti lata iku ntavi rastosta
Liiku ntavuorot käyn n istyvät ma 29. 8., ilmoittautum iset alkaen 22.8.
Liikuntatoimessa on kaksi hintakäytäntöä: kertaliput ja sarjaliput, ja lisäksi
liikuntalaitosten ulkopuolella järjestettävät vuorot, kausimaksu 25 e
Avustaja pääsee vammaisen mukana ilmaiseksi.
Terveysliiku n nassa mahdollisu us liikuntaneuvontaan.
Ii
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Tiedoksi

Kumppanuuskeskuksen uusi esite.
10.

Saapuneet kirjeet

TEKE 45361603120041 kaupunginosan (Pokkinen) korttelin 31 osaa ja ll
kaupunginsosan (Galleria kortteli) koskeva asemakaavan muutos (lsokatu,
Pakkahuoneen katu, Vaarankatu, Kau ppu rienkatu), kaavatu n n us AM 1 888.
TEKE 4617160312009 Karjasillan kaupunginosan korttelin 34 tonttia nro 4 koskeva
asemakaavan muutos (HaasiokatuS), kaavatunnus AM2040.
TEKE 396112007 Pateniemen kaupunginosan korttelin 223 tonttia nro 1 koskeva
asemakaavanmuutos AM 1 993.
TEKE 3770160312008 I kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 1 sekä katualuetta
koskeva asemakaavan muutos (lsokatu 14), kaavatunnus AM2027.
TEKE 1463160312010 Ylikiimingin kaupunginosan tilaa Myllyrinne Rno 14:54,
korttelin 24 osalta koskeva asemakaavan muutos (Rantatie, Harjutie),
kaavatunnus AM2083.
TEKE 63160312011 Linnanmaan kaupunginosan korttelia 56 koskeva
asemakaavan muutos (Kauppalinnankuja 2, Linnanmaan market), kaavatunnus
4M2120
TEKE 3151160312009 I kaupunginosan korttelin 30 tonttia nro 115 koskeva
asemakaavan muutos (lsokatu 17), kaavatunnus AM207 1.
TE KE 3241 1603 12009 Välivain ion kaupu nginosa n u rheilu-, m uu ntaja-,
voimansiirto-, puisto-, ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen ja
tonttijaon (Castrenin urheilukeskus) muutos, kaavatunnus AM2i02.
TEKE 3846032009 Kontinkankaan kaupunginosan kortteleita 9 ja 10 sekä katuja pu istoalueita koskeva asemakaavan mu utos (Sa raalarin ne, Kastellin
monitoimitalo), kaavatu nnus AM2057.
TEKE 404012010 I kaupunginosan korttelia 18 ja katualuetta koskeva
asemakaavan muutos, kaavatunnus AM21 12.
TEKE 4526160312010 Välivainioin kaupunginosan korttelia 1 koskeva
asemakaavan muutos (Revontie 2), kaavatunnus AM2122.
TEKE 3000/603/2010 Kaukovainion kaupunginosan korttelin 1 osaa, kortteleita 2
ja 4 sekä katu-, ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos ja tonttijaon
muutos (Joutsentie, Kotkantie), kaavatunnus AM2097.
i

Ta rkem mat tiedot löytyvät ka u pu n g i n www-sivu i lta :
www. ou ka.filtekn inen/su u n n itelmat

11. Muut esille tulevat asiat

Yksityishenkilön yhteydenotto "Liiku ntapaikkojen esteellisyys". Asianomainen on
lähestynyt asiassa useampaa tahoa.

Yksityishenkilö kirjoittaa: liikuntapaikoilta puuttuvat kokonaan erilliset puku- ja
pesutilat erisukupuolta olevan avustajansa kanssa li ikkuville ihm isille.
Kyse on tilanteesta, jossa 12-vuotiaan kehitysvammaisen autistisen pojan pääsy
Raatin liikuntakeskukseen äitinsä kanssa on estetty, koska poika on jo niin iso,
ettei hän saa enää mennä naisten puolelle. Poika ei voi enää harrastaa Raatissa
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mitään. Poika tarvitsee ohjausta pukeutumiseen ja peseytymiseen, eikä pärjää
yksin miesten puolella. Raksilassa poika vielä naisten puolelta voi äitinsä mukana
uimaan kulkea.
Asianomaisen mukaan ennenkaikkea kyse on siitä että kaikilla oululaisilla täytyy
olla sama oikeus päästä liikuntapaikoille harrastamaan yhdessä perheensä
kanssa. Eihän vammatonkaan harrasta mieluiten palkatun avustajan kanssa.
Ko. henkilö on poikansa omaishoitaja ja häntä on kehoitettu hankkimaan pojalle
avustaja. Se ei kuitenkaan ole kovin helppoa, koska vammaispalvelulain mukaan
henkilökohtaisen avustajan voi saada, jos hakija itse osaa perustella/määritellä
avun tarpeensa.
Em. henkilö jatkaa: Toivon että saisitte mahdutettua erilliset puku- ja pesutilat
ainakin aluksi edes Raksilan halliin, siellä olisi niin hyvät turvalliset altaatkin.
Muutaman neliön tila, jota voisi vaikka etukäteen varata olisijo jotain. Toivon, että
näkisitte tämän ongelman haasteena ja mahdollisuutena vaikuttaa myönteisesti
monien ihmisten elämänlaatuun.
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että tilanne on kestämätön. Raatin ja Raksilan
liikuntakeskusten remonttien yhteydessä asiasta on puhuttu, mutta asiaa ei ole
voitu ottaa juurikaan huomioon, vanhojen rakennusten rakenteellisten esteiden
vuoksi. Virpi Rajala kertoi, että liikuntavirastossa on asia otettu tosissaan ja
Raksilan uimahallissa pohditaan kamppailulajien pukutilojen mahdollista käyttöä
tällaisissa tilanteissa. Virpi Rajala nosti esille myös liikunta-avustajien tarpeen.
Puhuttiin myös henkilökohtaisesta avusta ja todettiin, että tilanne on
kehitysvammaisten kohdalla hankala.
Päätettiin, että työvaliokunta muotoilee vastauksen ko. henkilölle, työvaliokunnan
kokoukseen kutsuttiin myös Anne Filali.

l2.Seuraava kokous 6.9. klo 13.30.
1

3. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
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Oulussa 6.9.2011

tÅ3 \G
Katja Kuusela
sihteeri

MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

