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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 14/07
Aika
Paikka
Läsnä

ti 6.11.2007 kello 14.05 – 16.25
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Monitoimisali, 0-kerros
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Sisko Joensuu (Anne Filali) Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 23.10.07, hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Kaakkurin Teknologiaterveyskeskuksen esittely
Terveysjohtaja Keijo Koski esitteli vuoden 2008 alusta toimintansa aloittavan
Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen toimintaperiaatteita ja jo olemassa olevia
palvelualustoja.
Kokeellinen Teknologiaterveyskeskus –projekti on alkanut jo vuonna 2004.
Ajatuksena on ollut yritysyhteistyö, kuten pankkipalvelut verkossa. Yritykset ovat
kehittäneet palvelualustoja, joiden avulla asiakkaat voivat hoitaa monia asioita
itsenäisesti netin kautta. Toiminta pyörii ns. avoimella koodilla, joten yrityksillä on
helppo sovittaa palvelut yhteensopiviksi.
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Tavoitteet:
- ajasta ja paikasta riippumaton terveyden- ja sairaudenhoito
- omavastuuajatuksen levittäminen
- valinnanmahdollisuuden ja valinnanvapauden parantaminen
- toimivat hoitoketjumallit
- palveluiden tehostaminen
- seutukunnallisuus
Omahoitoalustan välineitä:
- yhteystietoja
- keskustelupalstat, vertaistuki
- verkkolääkäri, verkkohoitaja
- terveystietokortti
- laboratoriovastaukset
- terveyskirjasto
- yhteys kansalliseen terveysarkistoon
- diagnoosit kulkevat eri organisaatioiden välillä (aluksi julkinen)
- weppipohjaiset kaavakkeet
- lääkelistat
- virtuaalidosetit
- reseptin uusinta
- ko. alustat tukevat sähköisen reseptin käyttöön ottoa
- viittomakielinen tuki
Vammaisneuvoston jäsenet olivat huolissaan muutamien erityisryhmien, esim.
näkövammaisten, huomioimisesta kehitettäessä nettipalveluja. Vammaisryhmiä
tulisi olla mukana suunnittelemassa ja testaamassa uusia palveluja, jotta palvelut
olisivat mahdollisimman saavutettavat. Keijo Koski totesi, että tarkoitus ei ole
rajata mitään käyttäjäryhmää pois. Hän suositteli yhteydenottoa Anne Niskaan.
Keijo Koski lupasi toimittaa lisämateriaalia.
Päätettiin tiedottaa asiasta vammaisjärjestöille, jotta ne voivat osallistua
suunnitteluun ja testaukseen.
6. Pateniemen koulu
Johan Lindfors, arkkitehti SAFA, Linja arkkitehdit Oy
Johan Lindfors esitteli Pateniemen koulun asemakaavaa ja rakennuspiirustuksia.
Koulu on rakennettu 1960-luvulla ja se remontoidaan nykypäivän vaatimuksia
vastaavaksi. Lindfors toteaa, että rakennusteknisesti koulussa on käytetty
huonoja ratkaisuja, mutta se on helppo muuntaa esteettömäksi. Alue on
tasamaalla.
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Koulun tiloissa toimii myös yleinen sivukirjasto. Se sijoittuu remontin jälkeen
rakennuksen laajennusosaan.
Lindfors toteaa; kellarikerrokseen ei mene hissiä, mutta siellä on vain varastotiloja
sisältävä väestönsuoja. Kaikki sisäänkäynnit tehdään esteettömiksi. Talossa on
kaksi pyörätuolikäyttöön sopivaa wc:tä, toinen kirjastossa ja toinen keskeisellä
paikalla liikuntasalitilojen yhteydessä. Asemapiirustus on vielä luonnosmainen,
mutta periaatteena on, että jalankulkureittien reunakivet tehdään mahdollisimman
matalalle upotettuna. Parkkialueella on invapaikka.
Vammaisneuvoston jäsenet keskustelivat Lindforsin kanssa suunnitelluista
ratkaisuista ja suosittelivat jo huomioon otettujen asioiden lisäksi seuraavaa:
Kirjasto
- kaksi invapaikkaa, sisäänkäynnin läheisyyteen
- sisäänkäyntiin sähköisesti avautuvat ovet
- eteisen pyörähdysympyrän tulisi olla laajempi
- pääaulan tulisi olla tilavampi
- Induktiosilmukka palvelutiskille
Koulu
- kaksi invapaikkaa sisäänkäyntien läheisyyteen
- koulun sisäänkäynneistä tulisi ainakin toisen olla esteetön ja sähköisesti
avattavissa (tarpeeksi tilaa eteisissä)
- hissin syvyys 1500 mm, nostokyky 450 kg
- lattiamateriaali kiiltämätön
- lasiseiniin kontrastit
- portaisiin kontrastiraidat ja käsijohteet
Virpi Rajala poistui kello 16.03.
7. Ihmisoikeusseminaari yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa vuonna 2008
Liitteet:
- Muistio Marjut Korjolan ja lakimies Juha-Pekka Konttisen puhelusta
- Keski-Suomen maakunnallinen vammaisfoorumi 20.11.07
- Seminaari vammaisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja valvonta 28.11.07
Vammaisneuvoston jäsenet pitivät ihmisoikeusseminaaria hyvänä ehdotuksena ja
oikea-aikaisena, YK:ssahan on hyväksytty vammaisten ihmisten yleissopimus.
Päätettiin olla mukana järjestelyissä. Vammaisneuvosto ehdottaa
seminaarin ajankohdaksi syyskuuta 2008.
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8. Hallintokuntien asiat
Kari Parkkinen toi terveisiä Teknisestä keskuksesta. Esteettömyysstrategian
laatimisprosessia ollaan käynnistämässä. Todettiin, että vammaisneuvostolle on
tullut kaupunginhallituksen pöytäkirjan ote ko. asiasta. Asia käsitellään kohdassa
muut esille tulevat asiat.
9. Saapuneet kirjeet
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen toimi ko. kohdan puheenjohtajana.
- kutsu Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja Oulun Validia-palveluiden yhteiseen
100-vuotisjuhlaan, la 17.10.07.
Päätettiin, että muistetaan Oulun Invalidien Yhdistys ry:tä 50 eurolla.
Vammaisneuvostoa juhlassa edustavat Lasse Jalonen ja Sisko Joensuu.
Päätettiin muistaa Kuurosokeiden kerhoa (20 v) onnitteluadressilla, sihteeri
osallistuu Kuurosokeiden kerhon juhlaan.
Päivi Koponen poistui 16.15.
10. Tiedoksi
- lausunto Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilaajalle ja
Vammaispalveluille Vammaispalvelulain mukaisten invakuljetusten
tilauskäytännöistä Oulussa
11. Muut esille tulevat asiat
- 17.10.07 seminaaripalaute (liite)/Lasse Jalonen
Todettiin, että palaute oli positiivista ja että palautteista nousi hyviä ideoita
tulevia tilaisuuksia varten.
- Kaupunginhallituksen:n pöytäkirjan ote Dno KEHA: 4556 / 2007, 582 §
Esteettömyysstrategian laatimisen käynnistäminen ja ohjaus- ja työryhmien
asettaminen
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii apulaiskaupungin johtaja Timo
Kenakkala. Kaupunginhallitus pyytää Vammaisneuvostoa nimeämään oman
edustajansa ohjausryhmään.
Vammaisneuvoston edustajaksi ohjausryhmään nimettiin Timo Huusko.
-

Timo Huusko toi kokoukselle tiedoksi, että citybusseissa olevat kiinnikkeet
eivät riitä kiinnittämään sähköpyörätuolia, joten niillä ei sähköpyörätuolilla
liikkuva voi matkustaa. Huusko on ollut yhteydessä Koskilinjat Oy:n
Ylinampaan.

12. Seuraava kokous
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ma 10.12.07 lounaan merkeissä Lassintalolla, Myllytie 4
Menut (liite)
Valittiin menu 3, jälkiruoka 2.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.25.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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