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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous
Aika:

tiistai 28.9.2021 klo 9.30-12.00

Paikka:

Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9 Iso Hansa

Jäsenet:

Mannelin Anni pj
Lauri Louhivirta
Kaisu Rundelin
Sinikka Vuoti
Lasse Jalonen
Teija Karisaari- Kittilä
Hilkka Nivukoski
Jaana Potkonen
Niina Oksman
Marja Salo
Pia Kortessalo

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Lihastautiyhdistys ry
Kynnys ry
Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry
Oulun seudun CP-yhdistys ry
Oulun seudun Allergia- Atopia- ja Astmayhdistys ry
Sivistys ja kulttuuripalvelut 9.42-11.42
Erityisopetus Sivistys- ja kulttuuripalvelut teams10.36-12.00
Hyvinvointipalvelut
poissa
Hyvinvointipalvelut
poissa

Esittelijä:
Sihteeri:

Pasi Laukka
Heli Metsävirta

Sivistys ja kulttuuripalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Yhdyshenkilö: Sanna Pääkkönen
Vierailijat:

Tilapalvelut

Arkkitehti Matti Haikola Avario Oy §121

Anni Mannelin
Puheenjohtaja

Heli Metsävirta
Sihteeri

Lauri Louhivirta
Pöytäkirjan tarkastaja

Kaisu Rundelin
Pöytäkirjan tarkastaja

§ 108

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.42.

§ 109

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiskeksi.

§ 110

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Louhivirta ja Kaisu Rundelin.

§ 111

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

§ 112

Jäsenten esittäytyminen
Kokouksessa käytiin läpi jäsenten esittäytymiskierros. Esittelykierroksen aikana painottui
yhteinen, kaikkien vammaisryhmien etujen ajaminen. Lisäksi esittelykierroksen aikana
todettiin, että yhteistyö kulttuuripalveluiden ja rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää ja
sitä tulee vahvistaa neuvoston toimikauden aikana. Tilapalveluiden edustaja ei ole
neuvoston jäsen, vaan yhdyshenkilö neuvoston ja tilapalveluiden välillä. Hänen
keskeinen tehtävänsä on edistää esteettömyyttä kaupungin kohteiden osalta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 113

Vammaisneuvoston päivitetty toimintasääntö, voimassa alkaen 13.9.2021
Esittelijä Pasi Laukka esitteli vammaisneuvoston uuden toimintasäännön.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 114

Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajan tehtävään ehdotettiin Lauri Louhivirtaa, Lasse Jalosta ja Sinikka
Vuotia.
Päätös: Vammaisneuvosto valitsi varapuheenjohtajaksi Lasse Jalosen.

§ 115

Työvaliokunnan valinta
Päätös: Vammaisneuvosto valitsi työvaliokuntaan toimintasäännön mukaan
puheenjohtaja Anni Mannelinin, varapuheenjohtaja Lasse Jalosen ja jäsenistä
Sinikka Vuotin.
Vammaisneuvosto päätti myös, että työvaliokunnan jäsen voi vaihtua tarvittaessa
vuoden välein.

§ 116

Kokouskäytännöt
Päätös: Kokouksessa päätettiin, että neuvoston kokouspäivä on jatkossa tiistai ja
työvaliokunnan kokouspäivä maanantai. Kokoukset pyritään pitämään
läsnäolokokouksina. Asialista toimitetaan jäsenille nähtäväksi sähköisesti
viimeistään kolme päivää ennen kokousta siten, että kokouspäivää ei lasketa.
Allekirjoitukseen riittää pöytäkirjan liitteeksi tulostetut
sähköpostikuittaukset puheenjohtajalta ja pöytäkirjan tarkastajilta. Kokoukset
nauhoitetaan pöytäkirjan laatimista varten.

§ 117

Syksyn kokouspäivät
Päätös: Vammaisneuvosto päätti syksyn kokousaikataulun seuraavasti:
Neuvosto kokoontuu 12.10. klo 10.00, 2.11. klo 10.00 ja 7.12. klo 11.00.
Työvaliokunta kokoontuu 25.10. klo 10.00 ja 29.11. klo 10.00. Kokouspäiviin voi
tulla muutoksia.

§ 118

Nettisivut
Kokouksessa käytiin läpi vammaisneuvoston uudistuneet nettisivut ja siihen liittyvät
kaupungin ohjeistukset.
Päätös: Vammaisneuvosto päätti, että vammaisneuvoston nettisivuille tulee
vammaisneuvoston jäsenten nimet ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
sihteerin yhteystiedot.

§ 119

Vammaisneuvosto lausuntojen antajana ja vammaisjärjestöjen edustajana
Päätös: Pykälän 119 asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa vammaisneuvoston
kokouksessa 12.10.2021.

§ 120

Vammaisneuvoston jäsenen ja varajäsenen nimeäminen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustiimiin.
Päätös: Vammaisneuvosto nimesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustiimin varsinaiseksi
jäseneksi puheenjohtaja Anni Mannelinin ja varajäseneksi varapuheenjohtaja Lasse
Jalosen.

§ 121

Heinätorin päiväkoti, uudisrakennuksen esteettömyyssuunnitelma
Arkkitehti Matti Haikola, Avario oy:stä esitteli Heinätorin päiväkodin uudisrakennuksen
esteettömyyssuunnitelman.
Päätös: Vammaisneuvosto antaa esteettömyyssuunnitelmasta puoltavan
lausunnon. Lausunnossa huomautetaan kuitenkin, että leikkipihan portin esteetön
käytettävyys on huomioitava samalla, kun alueen turvallisuus on varmistettava
sijaintiin liittyvien turvallisuusriskien osalta. Myös liikuntaesteisten wc:n
hälytysjärjestelmään tulee kiinnittää huomiota.

§122

Muut esille tulevat asiat
Kokouksessa todettiin, että joukkoliikenteen lähi- ja mobiilimaksun suuruus 2,05 euroa
ei ole yhdenvertainen kuljetuspalvelun omavastuuosuuden 3,30 euroa kanssa.
Vammaisneuvosto valtuutti työvaliokunnan laatiman asiasta kirjelmän sosiaalijohtaja
Arja Heikkiselle.
.

§123

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

