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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous
Aika:
Paikka:
Jäsenet:

tiistai 12.10. 2021 klo 9.34–11.56
Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9 Iso Hansa.
Mannelin Anni pj
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu Lihastautiyhdistys ry
Lauri Louhivirta
Kynnys ry
Kaisu Rundelin
Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Sinikka Vuoti
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Lasse Jalonen
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry
Teija Karisaari- Kittilä
Oulun seudun CP-yhdistys ry ok
Hilkka Nivukoski
Oulun seudun Allergia- Atopia- ja Astmayhdistys ry
Jaana Potkonen
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Niina Oksman
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Marja Salo
Hyvinvointipalvelut ok
Pia Kortessalo
Hyvinvointipalvelut
Mikko Autio
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyshenkilö: Sanna Pääkkönen
Oulun tilapalvelut
Esittelijä:
Pasi Laukka
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Sihteeri:
Heli Metsävirta
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Vierailijat:

poissa
poissa
poissa
poissa
10.41

Kari Kanniainen ja Mäntykodin toiminnan johtaja Nina Hynninen, Arkkitehtitoimisto Veli
Karjalain §130
Strategiajohtaja Kari-Pekka Kronqvist ja Minna Jouhten, Konsernihallinto § 131

Anni Mannelin
Puheenjohtaja

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri

Lasse Jalonen
Pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Vuoti
Pöytäkirjantarkastaja

§ 124

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34.

§ 125

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 126

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Vuoti ja Lasse Jalonen.

§ 127

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: Pykälä 131 Kaupunkistartegia 2030
siirrettiin käsiteltäväksi pykälän 127 jälkeen.

§ 128

Toimialojen esittäytymiskierros
Hyvinvointipalvelut:
• Hyvinvointipalveluista nimetty kaksi edustajaa vammaisneuvostoon. Kokouksiin
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan molemmat, mutta ainakin toinen jäsen.
• Vammaisten ja kehitysvammaisten palveluiden organisoitumista valmistellaan
tulevaa sotea varten omassa työryhmässä.
• Palvelutakuu ei tällä hetkellä täysin toteudu huonon sote-alan työllisyystilanteen
vuoksi.
• Kilpailutukset työllistävät.
• Asunnonmuutostyöt valmistelussa uudelleen lautakunnalle.
Kulttuuripalveluiden terveiset puheenjohtajan välityksellä:
• Ensi kevään kokouspaikkoja voidaan selvitellä kulttuuripalveluista ja samalla
kartoittaa tilojen esteettömyys. Ehdotuksena mm. taidemuseo ja teatteri.
• Puheenjohtaja kertoi Jaana Solasvuon terveiset koskien katualueiden
rakentamista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 129

Järjestöjen ajankohtaiset asiat
Kynnys ry:
• Nallikarissa kaupunki ei ole toteuttanut lupaamiaan ja eduskunnan
yhdenvertaisuusvaltuutetun vaatimia korjauksia määräaikaan mennessä.
Määräajan jälkeen ainoastaan nuotiopaikan liikkumisen parantaminen on
toteutettu. Nallikari Seaside Oy on toteuttanut lupauksensa, mutta mm. luiska ei
täytä esteettömyysasetuksen määräyksiä, eikä muita välttämättömiä parannuksia
ole luvassa, esim. LE-autopaikat. Lausunto lähdössä asiasta.
• Rotuaarin parannukset eivät ole toteutuneet.
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:
Yhdistys on Näkövammaisten liitto ry:n jäsen.
• Näkövammaisten liitto ry:ssä ajankohtaista tulevien maakuntavaalien vaaliteesien
laatiminen.
• Uusi opaskoirakoulu valmistuu marraskuussa.
• Sokeiden viikko on viikko 45. Myyjäiset toimintakeskuksessa 10.11.
• Yleisöluento silmäsairauksista ja näkövammaisuudesta kirjastolla Pakkalan salissa
27.11. klo 12.30. Luennoitsijana Hannu Uusitalo, silmätautiopin professori ja
näkövammarekisterin johtava lääkäri. Vapaa pääsy.

•

Näkövammareksisterin tutkimuspäällikkö Laura Tolkkinen luennoi klo 13.30
aiheesta ”mitä tiedämme suomalaisista näkövammaisista.”

Oulun seudun omaishoitajat ry:
• Huolena tulevaisuuden rahoitus, kotona asuminen ja omaishoidon kriteerit.
Oulun kehitysvammaisten tuki ry:
• Uudet nettisivut.
• Kaupungin kehitysvammapalveluiden ja tukiyhdistyksen
edunvalvontatoimikunnan yhteiset palaverit saatu uudelleen käyntiin koronaajan jälkeen. Aiheena palavereissa mm. palautteet yhdistyksen jäseniltä
ajankohtaisista asioista ja ongelmista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
§ 130

Kangastie 9 uudisrakennus, esteettömyyssuunnitelma
Kari Kanniainen ja Nina Hynninen, arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy:stä esittelivät
Kangastie 9:n uusdiskohteen esteettömyyssuunnitelman.
Päätös: Vammaisneuvosto valtuuttaa työvaliokunnan laatimaan lausunnon
kohteesta.

§ 131

Kaupunkistrategia 2030
Strategiajohtaja Kari-Pekka Krongvist ja Minna Jouhten kävivät läpi valmisteilla olevan
kaupunkistrategian 2030. Lähtökohtana paikallisesta näkökulmasta mm. talouden
tasapainottaminen, pormestariasia ja kulttuuripääkaupunki 2026 sekä valtakunnallisesta
näkökulmasta sote ja hiilineutraali maailma.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 132

Vammaisneuvosto lausuntojen antajana ja vammaisjärjestöjen edustajana
Puheenjohtaja kertoi, että esteettömyyslausuntojen käytäntöihin tulossa muutoksia.
Päätös: Asian käsittely siirrettiin marraskuun kokoukseen.

§133

Muut esille tulevat asiat
•

•

•
•
•
§134

Sujuvampaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa -vammaisneuvoston
yhteistyön kehittämistyöpaja 9.11. klo 14.00–17.00, ilmoittautuminen 24.10.
mennessä.
Lehtikirjoitukset kirjoitetaan vammaisneuvoston nimissä, kun suurin osa
jäsenistä on kirjoituksen hyväksynyt sähköisesti. Muussa tapauksessa allekirjoitus
vain puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta. Jokainen voi kirjoittaa jatkossa
myös omalla nimellä.
Esteettömyyskoordinaattori ei ole kaupungin 5.10. julkaistussa talousarviossa.
Oikaisuvaatimus tehty valintakokouksen nimeämisperusteesta. Asia korjataan.
Työvaliokunnassa käsitellään Kivisydämeen P-luvalla pysäköimistä.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

