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OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Yleistä
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1981.
Vammaisneuvosto on alueensa vammaispolitiikan ytimessä ja on
toiminut aktiivisesti vammaisten kuntalaisten oikeuksien puolustajana.
Oulun kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston jäsenet ja hyväksyi
uuden toimintasäännön 18.2.2013 (Dno KEHA: 6029/014/2012).
Vammaisneuvosto toimii Konsernipalveluissa Yhteisötoiminnan ja
kuntalaisvaikuttamisen tiimissä.
Toimintavuosi oli aktiivinen. Vammaisneuvosto oli mukana laatimassa
kaupungille yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on tärkeä työväline myös
vammaisten yhdenvertaisen osallisuuden näkökulmasta.
Vammaisneuvoston kokoonpano (liite1)
Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja
Lauri Louhivirta ja vammaisneuvoston jäsen Jorma Inkamo, sihteerinä
toimi Katja Kuusela. Työvaliokunta valmisteli vammaisneuvoston
kokouksia ja antoi lausuntoja nopeasti reagoitaviin asioihin.
Asiantuntijasihteeri
Katja Kuusela toimi vammaisneuvoston osa-aikaisena
asiantuntijasihteerinä Oulun kaupungin Konsernipalveluissa.
Kokoukset
Vammaisneuvosto sekä työvaliokunta kokoontuivat toimintavuonna 11
kertaa.
Keskeinen toiminta
Vammaisneuvostosta nimetty pieni ryhmä on osallistunut
Henkilökohtaisen avun keskuksen suunnitteluun yhteistyössä
toteuttajatahojen eli Oulun Invalidien Yhdistys ry:n ja Lintulammen
asukasyhdistys ry:n kanssa.. Asiaa on pidetty esillä, mutta se ei ole
toivotulla tavalla edennyt.
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Vammaispoliittisen ohjelman päivitysprosessi eteni toiminta vuonna vain
vähän. Nykytilan kartoitus on edelleen kesken. Keskusteltiin hallintojohtaja
Ari Heikkisen kanssa prosessin kulusta ja todettiin, että prosessiin tarvitaan
laaja työryhmä, kuten yhdenvertaisuussuunnitelmankin laatimiseen.
Vammaisia koskettavat kaikki elämänalueet ja näin ollen myös
kaupungin keskeiset palvelualueet olisi hyvä olla mukana vammaisia
läheisineen unohtamatta.
Vammaisneuvoston jäsenet vierailivat Alueellisessa apuvälinekeskuksessa
ja veivät rakentavia terveisiä kentältä toiminnan kehittämiseksi.
Rakennetun ympäristön esteettömyys on edelleen vammaisneuvostoa
eniten työllistävä teema. Lausuntoja annettiin 11 kappaletta.
Toimintavuonna vammaisneuvosto teki esityksen invataksien hissien
turvallisuudesta Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle. Neuvosto teki
esityksen Oulun lentoaseman esteettömyyden parantamiseksi sekä
esityksen opastesuunnitelman liittämisestä rakennuslupaprosessiin.
Vammaisneuvosto teki selvityspyynnön Palveluohjausyksikölle
henkilökohtaisten avustajien tuntilistojen käsittelystä.
Toimintavuonna vammaiset kuntalaiset tai heidän läheisensä ottivat
yhteyttä vammaisneuvostoon. Yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä tuli
myös oppilaitoksilta ja yksittäisiltä opiskelijoilta. Asiantuntijasihteeri neuvoi
ja ohjasi asiakkaita eteenpäin. Yhteistyöpyyntöihin ei aina voitu vastata
resurssien riittämättömyyden vuoksi.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Vammaisneuvosto oli mukana Demokratia-iltapäivän 16.10.
tapahtumassa Oulu10:n ala-aulassa. Tilaisuuden koordinoi
Kuntalaisvaikuttaminen ja Yhteisötoiminta, mukana oli myös
vanhusneuvosto ja muutama järjestö.
3.11. järjestettiin Caritas-salissa ”Vammaisoikeuden ajokortti” - koulutus.
Ajokorttikouluttajana toimi OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Jukka Kumpuvuori. Koulutus oli suunnattu vammaisneuvoston jäsenille ja
vammaisjärjestöjen toimijoille. Koulutukseen osallistui yli 30 henkilöä.
Lisäksi vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisiin muiden
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mm. Henkilökohtaisen avun päivät
24. – 25.9. ja Esteettömyys on yhteinen tavoitteemme -seminaari
25.11. Helsingissä ja lukuisiin tilaisuuksiin Oulussa.
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Vammaisneuvoston antamat lausunnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.1.2014 Asemakaavan muutos, 564-2124 Puolimatkan koti /
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
19.1.2014 työpaperi Huomioita: Huomioitavia teemoja
yhdenvertaisuussuunnitelmaan vammaisten kuntalaisten
näkökulmasta / Oulun yhdenvertaisuustyöryhmä
16.2.2014 Ikääntyneiden asumispalveluyksikkö, Kanervatie 5, talo 1 /
Rakennusvalvonta tarkastusinsinööri Mauri Inkala Kiinteistö Oy Oulun
Tuiskutie
12.3.2014 Oulun Liikuntakeskus Oy, esteettömyyslausunto/Petri
Turunen, Oulun Liikuntakeskus Oy.
20.3.2014 Oulun Koiraurheilukeskus Oy:lle esteettömyyslausunto
Aluehallintoviranomaisen Liikuntapaikkarakentamisen
rahoitusta varten / Marianne Mäntylehto
26.3.2014 Kiinteistö Oy Oulun Tuiskutie /
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy
26.3.2014 Palvelusuunnitelman liite: Sopimus asiakkaan
palvelukokonaisuudesta (luonnos 14.3.2014) /
Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
28.4.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma / Oulun
kaupunginhallitus
31.7.2014 Hammaslääketieteen koulutuksen uudisrakennus
Kontinkankaalle / Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
3.9.2014 Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulut /Timo Koljonen, LINJA
ARKKITEHDIT OY / Ville Laitinen, hankearkkitehti, Oulun kaupunki,
Tilakeskus
2.12.2014 Oy Huurutie vanhusten palvelutalo / Veli Kulusjärvi ,
arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy

Vammaisneuvoston kannanotot, kirjelmät, esitykset ja aloitteet
•
•
•
•
•

26.9.2014 Lähtenyt: kannanotto Heinätorin koulun Leinonpuiston
yksikön (Koskitie 27) uudisrakennuksen sijainti / Oulun kaupunki /
Sivistys- ja kulttuurilautakunta
18.11.2014 Lähtenyt kirjelmä: VARJAKKA - upottava turvahiekka estää
liikkumisen satama-alueen ja uimarannan kulkureiteillä ja nuotiopaikoilla /
Sivistys- ja kulttuurilautakunta / Yhdyskuntalautakunta
18.11.2014 Lähtenyt esitys: Oulun lentoaseman esteettömyyden
parantamiseksi / Lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen
7.10.2014 Lähtenyt: esitys Invataksien hissien turvallisuus /
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
18.11.2014 Lähtenyt esitys: Opastesuunnitelman liittäminen
rakennuslupaprosessiin / Tapani Mäkikyrö ja Anu Montin
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Saapuneet vastaukset
•
•

Vastine Oulun vammaisneuvoston lausuntoon 16.02.2014.
Gapnovus Ky / ikääntyneiden asumispalveluyksikkö Kanervatie 5
Asiakkuuspäällikkö Raimo Ojanlatvan vastaus vammaisneuvoston
selvityspyyntöön Palveluohjausyksikölle henkilökohtaisten avustajien
tuntilistojen käsittelystä

Edustukset
Oulun kaupungin MPK-seurantaryhmä
Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä.
Päihde- ja mielenterveysneuvosto
Jorma Inkamo
Yhdenvertaisuustyöryhmä
Riku Syrjälä
Vammaisystävällisen toimijan palkitseminen
Oulun kaupungin vammaisneuvosto palkitsi 10.12.2014 vuoden 2014
vammaisystävällisen toimijan ja kunniamaininnan saajan.
Palkitsemistilaisuus järjestettiin Oulu10:ssä tilaisuudessa. Palkintolaatan ja
kunniamaininnan luovutti vammaisneuvoston puheenjohtaja Lasse
Jalonen.
Palkintolaatan sai insinööri Mikko Haho Qlu Oy:stä. Haho on
toiminnallaan vaikuttanut laajalti kuulovammaisten palveluihin,
kuunteluolosuhteiden parantamiseen ja välineiden saatavuuteen.
Insinööri Haho ja Qlu Oy ovat tehneet kansainvälisestikin arvostettua
työtä kuuloesteettömyyden hyväksi.
Kunniamaininnan sai Voglia-Oulu. Myymälään on esteetön kulku, palvelu
on ystävällistä, yksilöllistä ja hienotunteista sekä erilaiset
asiakkaat huomioivaa.
Tiedottaminen
Vammaisneuvoston internet-sivut ovat osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston pöytäkirjat lisätään internet-sivuille pdf-muodossa
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Internet-sivujen päivityksestä huolehtii
sihteeri.
Vammaisneuvostolle painatettiin oma rollup.
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Lähetettiin tiedotusvälineille lehdistötiedote vammaisystävällisen toimijan
julkistamisesta. Kalevan toimittaja oli paikalla palkitsemistilaisuudessa.

LIITE 1

Oulun kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2013 - 2016

Lasse Jalonen pj.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Seppo Matilainen
Kiimingin järjestöt

Lauri Louhivirta varapj.
Kynnys ry

Hilkka Nivukoski
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Anne Filali 31.3. saakka
Miia Ahlroth 1.4. lähtien
Hyvinvointi

Jaana Potkonen
Sivistys- ja kulttuuri

Mika Huhtala
Yhdyskunta- ja ympäristö
Jorma Inkamo
Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä
Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen
Kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen
Sivistys- ja kulttuuri

Kimmo Rundström
Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen
Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä
Haukiputaan järjestöt
Sinikka Vuoti
Oulunsalon järjestöt

