Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 6/2017
Aika
Paikka

Pe 28.4.2017 klo 12.00 – 14.20
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (Poissa)
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri (Po issa)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Pirkko Perkiö, Haukiputaan järjestöt
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry (Poissa)
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt (Poissa)
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö (Poissa)
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
69§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

70§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

71§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

72§

Edellisen kokouksien pöytäkirjojen 5/2017, 7.4.2017 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 6/2017
Pöytäkirja hyväksyttiin ja työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.

73§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään tarvittaessa 8.5 klo 10.00.

74§

www.ouka.fi

Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan esittely, palveluesimies Miia
Ahlroth, palveluvastaava Sari Isteri ja palveluneuvoja Jouni Tuovila Oulun
kaupunki, hyvinvointipalvelut
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Henkilökohtaisen avun keskus aloitti toimintansa Oulussa 1.3.2017. Sen
tehtävänä on mm. auttaa vammaisia työnantajina toimivia henkilöitä
henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa ja sijaisen järjestämisessä oman
avustajan sairaustapauksissa ja hänen lomansa ajaksi.
Keskukseen voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Keskus
neuvoo työnantajina toimivia vammaisia ja heidän avustajinaan toimivia
henkilöitä työsuhteeseen liittyvissä asioissa, kuten esim. palkkauksesta,
työajasta sekä työsuhteen päättämisen edellytyksistä. Keskus antaa
vertaistukea avustajina toimiville henkilöille.
Keskuksen antamat palvelut ovat maksuttomia ja niiden käyttäminen on
vapaaehtoista. Keskus järjestää syksyllä 2017 infotilaisuuksia. Lisätietoa
osoitteesta: https://www.ouka.fi/oulu/vammaisuus/henkilokohtainen-apu

75§

Kontinkankaan opasteet, liikennesuunnittelija Erkki Sarjanoja, Ramboll
Finland Oy
Ramboli Finland Oy ja Avaava Oy laativat yhteistyössä Oulun Kontinkankaan
alueelle opastestrategiaa. Tarve opastestrategian laatimiselle oli syntynyt, kun
alueella liikkuminen ja toimiminen koettiin haasteelliseksi.
Tavoitteena on selkeä opastus. Siihen päästään opastamalla yleisimmin
käytetty esteetön pääreitti. Lisäksi muut esteettömät reitit merkitään
aluekarttaan ISA -symbolein.
Vammaisneuvosto edellyttää, että opasteet ovat selkeitä ja helposti
havaittavia kaikille alueen käyttäjille, kuten esim. aistivammaisille. Linjaautopysäkkien tulee olla esteettömiä, ja niiden opasteiden tulee olla selkeitä.

76§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi.

77§

Edustajan nimeäminen esiraatiin, jossa arvioidaan ehdotuksia päättyvän
valtuustokauden parhaaksi hyvinvointiteoksi
Vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Pirkko Perkiö.

78§

Palvelualueiden asiat

Liikunta:

Kesäkortin hinta on 25 euroa. Korttia voi käyttää rajoituksetta uimahallien
aukioloaikojen puitteissa 2.5 -9.7.2017 Raatin uimahallissa, Oulun
uimahallissa ja Vesi-Jatulissa.
Seniorikortilla pääsee 15.5 - 6.8 välisenä aikana kuntosaleille, uimaan ja
vesijumppiin myös iltaisin ja viikonloppuisin.

www.ouka.fi
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Kulttuuri:

Euroopan kulttuuripääkaupungin kriteerit ovat osallisuus, saavutettavuus ja
osallistumismahdollisuudet.

79§

Tiedoksi
Oulun kaupunki järjestää koulutuksen yhdenvertaisuuslain mahdollisuuksista
parantaa palveluita ja hyviä väestösuhteita ti 9.5.2017 klo 12.00 – 16.00
valtuustosalissa.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Kemintien
bulevardin suunnitteluun liittyvän työpajatilaisuuden ke 3.5.2017 klo 17.30 –
20.30 Oulun kristillisellä koululla Välivainiolla, osoitteessa Luokotie 4.
PopSter-hanke järjestää kuulemistilaisuuden SOTE-hankkeeseen liittyen
15.5.2017 valtuustosalissa.

80§

Muut esille tulevat asiat
Vammaisneuvosto ruokailee ravintola Hailongissa ti 16.5.2017.

81§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.

www.ouka.fi
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