Oulun kaupungin vammaisneuvosto kutsuu Oulussa toimivat vammaisjärjestöt/-yhdistykset
vaikuttamaan ja osallistumaan uuden vammaisneuvoston valintakokoukseen, joka
pidetään
torstaina 19. elokuuta klo 17.00 Aleksinkulmassa (Aleksanterinkatu 9).
Kokouksessa noudatetaan riittäviä turvaetäisyyksiä, suojavälineitä ja hygieniaa COVID-19
tartuntariskin minimoimiseksi. Sairaana kokoukseen ei tule osallistua. Kokoukseen ei voi
ilmoittautua ennakolta.
Vammaisneuvosto on lähettänyt tämän viestin Oulussa toimiville vammais- ja
kansanterveysyhdistyksille tiedossaan olevia sähköpostiosoitteita ja verkostoja käyttäen.
Jos viesti ei tavoita edustamaasi yhdistystä, pyydämme Sinua ystävällisesti kääntämään
sen oikeaan osoitteeseen ja lähettämään ajantasaisen sähköpostiosoitteen
vammaisneuvostolle osoitteella vammaisneuvosto@ouka.fi.
Ollakseen vaalikelpoinen yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Jos yhdistyksen
kotipaikka ei ole Oulu, sen tulee voida osoittaa, että sillä on toimintaa Oulussa.
Yhdistys voi valtuuttaa yhden edustajansa valintakokoukseen ja asettaa oman
ehdokkaansa vammaisneuvoston puheenjohtajaksi ja/tai jäseneksi. Sama henkilö voi olla
ehdokkaana kumpaankin tehtävään. Ehdokkaiden tulee asua Oulussa. Tämän viestin
mukana seuraa lomake ehdokkaiden nimeämiseksi ja yhdistyksen edustajan
valtuuttamiseksi osallistumaan valintakokoukseen. Lomakkeen voi myös tulostaa
vammaisneuvoston verkkosivulta www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto/. Lomake tulee
esittää valintakokouksen alussa klo 17.00–17.30 kokouksen toimihenkilöille. Sitä ei siis
tarvitse toimittaa vammaisneuvostolle ennakolta.
Valintakokous valitsee järjestöjen ehdokkaista vammaisneuvostolle puheenjohtajan, kuusi
muuta jäsentä sekä kuusi varajäsentä. Kaikissa vaaleissa jokaisella kokoukseen
osallistuvalla yhdistyksellä on yksi ääni. Tullakseen valituksi vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi ehdokkaan tulee saada yli puolet annetuista äänistä. Varajäsenet eivät
ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan tarvittaessa vammaisneuvoston kokoukseen
äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Oulun kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan,
jäsenet ja varajäsenet vaalien tulosten perusteella. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kuusi
kaupungin palvelualueiden edustajaa vammaisneuvoston jäseniksi sekä oman
edustajansa ja tämän varahenkilön. Tavoitteena on, että vammaisneuvosto muodostaa
vuorovaikutteisen kanavan kaupungin päättäjien ja eri tavoin toimintarajoitteisten
kaupunkilaisten välille.
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OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON VALINTAKOKOUS 2021

EHDOKAS PUHEENJOHTAJAKSI

EHDOKAS JÄSENEKSI

VALTAKIRJA
Yhdistyksen edustaja Oulun kaupungin vammaisneuvoston
valintakokouksessa 19.8.2021 klo 17.00 Aleksinkulma (Aleksanterinkatu
9)
__________________________________________________________
edustajan nimi
_________________________________________________________
yhdistyksen nimi
___________ 2021 __________________________________________
päiväys
allekirjoitus
__________________________________________________________
nimen selvennys ja tehtävä yhdistyksessä

Tämä lomake tulee esittää klo 17.00–17.30 kokouspaikalla kokouksen
toimihenkilöille.
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