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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 5/2009
Aika
Paikka

to 13.8.2009 kello 14.05 – 15.52
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Monitoimisali 0. krs

Jäsenet

Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Ulla Virrankoski, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Poissa

Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anni Mannelin, Oulun läänin lihastautiyhdistys ry
Juha Fränti, SOTE, sihteeri

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen kello 14.05.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi Katja Kuusela.
4. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistalle kohdaksi 10. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan
hakujulistus.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen 14.5.2009 ja 11.6.2009 hyväksyminen
Hyväksyttiin vähäisin muutoksin.
6. Teknisten virastojen talon rakentamissuunnitelman esitteleminen
Jyri Kotilainen, Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy
Kohde on uudisrakennus, jonne sijoittuvat Oulun kaupungin tekniset virastot;
kaikki teknisen keskuksen toimijat, tilakeskus ja ympäristövirasto. Kohde
rakennetaan Karjasillalle.
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Kohde on pohjapiirustukseltaan neliö, jonka halkaisee koko talon korkuinen
sisäpiha (aula). Sisäpihan seinät ovat lasia ja niihin on tilattu taidetta.
Sillat yhdistävät talonpuoliskot toisiinsa, niiden yhteydessä ovat myös hissit.
Kohteeseen valmistuu noin 130 auton maanalainen pysäköintihalli. Pysäköintitilan
käyttöä harkitaan myös esim. Madetojan salin yleisötilaisuuksissa.
Pysäköintihallista voidaan lattiamaalauksilla erottaa invapaikkoja jopa 14 paikkaa.
Asiakkaille varataan pihalta noin 36 autopaikkaa, joista yksi on invapaikka.
Jokainen kerros on suunniteltu niiden virastojen tarpeisiin, jotka niihin sijoittuvat.
Vain ensimmäiseen kerrokseen, jossa sijaitsee rakennusvalvontavirasto, on avoin
pääsy. Muihin kerroksiin päästäkseen asiakkaiden tulee asioida vahtimestareiden
kanssa. Ala-aulaan sijoittuu yksi invawc.
Marja-Leena poistui kokouksesta kello 14.53.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- sisääntulon tulisi olla sileäpintainen (ei lohkottua noppakiveä)
- vähintään kaksi invapysäköintipaikkaa asiakaskäyttöön ulkona ja työntekijöiden
käyttöön hallissa
- pitkien käytävien päihin ei saisi osua ikkunoita tai muuta lasipintaa
- hissin syvyys olisi hyvä olla enemmän kuin 140 cm
Lausunto 26.8. mennessä esittelijälle email. jyri.kotilainen@vauhtiviiva.fi
7. Pitkäaikaissairaiden omalääkärijärjestelmä (listautumislääkärijärjestelmä)
Palvelujohtaja Tuula Tähtinen, Oulun kaupunki
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8. Vammaisneuvoston toimintasääntöehdotuksen esittely
Lasse Jalonen
Lasse Jalonen esitteli työryhmän; Juha Fränti, Timo Huusko, Jorma Inkamo,
Lasse Jalonen ja Marja-Leena Kemppainen, laatiman toimintasääntöehdotuksen
ja siihen saadut kommentit kaupungin kehitysjohtaja Katariina Puhakalta.
Uutena toimintamuotona työryhmä ehdottaa työvaliokuntatyöskentelyn
aloittamista. Työvaliokunnan tehtävänä olisi valmistella vammaisneuvoston
kokoukset. Työvaliokunta voisi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä.
Keskusteltiin toimintasääntöehdotuksesta ja todettiin, että sihteerin tehtäviä voisi
vielä selkeyttää mm. tiedottamisen osalta. Irja Jylhä ehdotti, että pykälään 2
Tehtävät, lisättäisiin kohtaan viisi myös opetus. Ehdotusta kannatettiin. Timo
Huusko kiinnitti huomiota saman pykälän kohtaan kuusi ja ehdotti, että etuussana poistettaisiin tai korvattaisiin muulla sanalla.
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Seuraavaksi toimintasääntöehdotus toimitetaan Oulun kaupungin lakimiehille
Paavo Sorvistolle ja Jukka Lampénille hyväksyttäväksi, tämän jälkeen
kaupunginhallitus hyväksynee toimintasäännön.
9. Osallistuminen valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville
7. - 8.10.09 Lahteen
Todettiin, että vammaisneuvostopäivät ovat tärkeitä tilaisuuksia ja
mahdollisimman monen vammaisneuvoston jäsenen kannattaa lähteä mukaan.
Päiville ovat lähdössä Timo Huusko + avustaja, Jorma Inkamo, Päivi Koponen,
ja Unto Lampinen + avustaja.
Jos lähdetään vuokra-autolla, mukaan olisivat lähdössä myös Lasse Jalonen ja
Kari Parkkinen ja Sirkka Rautio.
Sihteeri Juha Fränti ilmoittaa osallistujat kutsun mukana tulleella lomakkeella
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliittoon 31.8.2009 mennessä.
Sihteeri varaa osallistujille myös majoitukset. Pitkän matkan vuoksi majoitus
tarvitaan kahdeksi yöksi.
Jorma Inkamo tiedustelee vuokra-autojen hintoja.
10. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan hakujulistus
Päätettiin julistaa Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan 2009 haku käyntiin
mahdollisimman pian. Sovittiin, että palkintolaatta ja kunniamaininta luovutetaan
saajilleen kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2009.
Hakujulistus päätettiin julkaista Kumppanuuskeskuksen uutiskirjeessä ja
kotisivujen Ajankohtaista-palstalla sekä mahdollisesti sihteeri Juha Fräntin
postituslistoilla.
Hakujulistus kohdennetaan Oulussa toimiville vammais- ja kansanterveystyötä
tekeville järjestöille. Ehdotukset pyydetään toimittamaan syyskuun loppuun
mennessä.
11. Hallintokuntien asiat
- Ulla Virrankoski, Liikuntavirasto, jakoi liikuntaviraston erityisliikuntapalvelutesitteen syksy 2009 – kevät 2010 monisteversion.
12. Saapuneet kirjeet
Merkitään tiedoksi
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- TEKE 2070/2008 Kaukovainion kaupunginosan korttelia 6 tontteja nro 2, 4 ja 5
koskevan asemakaavan muutos
- TEKE 5091/2008 Limingantullin kaupunginosan korttelia 25 sekä puistoaluetta
koskeva asemakaavan muutos
- TEKE/2009 Kontinkankaan kaupunginosan kortteleita 9 ja 10 sekä näihin liittyviä
katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos sekä katu- ja
ympäristösuunnittelu (Kastellin monitoimitalo)
- TEKE2545/2009 Ylikiimingin Vesalan kaupunginosan korttelin 231 tontteja nro
1,2 ja 3 koskeva asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Vesalan koulun liittymä, AM2067)
- TEKE5313/2008 Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 29 tontteja nro 1 ja 2 sekä
katu- ja tiealueita koskeva asemakaavan muutos ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (Ylikiimingin Arina, AM 2043)
- TEKE99/2009 V kaupunginosan korttelin 5 tonttia nro 33 ja puistoaluetta
koskeva asemakaavan muutos (Vepsäkoti, Isokatu 88, AM 2053)
13. Muut esille tulevat asiat
Merkitään tiedoksi:
- Kokous pyytää sihteeri Juha Fräntiä päivittämään vammaisneuvoston esitteen.
- Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä
yhteisöllisyydestä voimaa –seminaari 9.9.09
- jaettiin Kumppanuuskeskuksen neuvontapalveluiden syksyn ohjelma-esite
- Oulun Päivien tapahtumat Kumppanuuskeskuksessa 5.9. klo 12.00 – 16.00,
lisätietoa löytyy osoitteesta www.kumppanuuskeskus.fi/tapahtumat/
14. Seuraava kokous 10.9 klo 14.00 – 16.00
Todettiin.
15. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen päätti kokouksen kello 15.52.

18.8.2009

______________________________
Katja Kuusela
kokouksen sihteeri
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