OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 10/2017
Aika
Paikka

Pe 13.10 2017 klo 12.00 – 14.15
Oulu 10 NVH 142, Torikatu 10 90100 OULU

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan
Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Satu Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Juhani Uhlgrén, Hyvänmielen Talo ry
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki r.y
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri
Merja Peteri, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri – poissa
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi − poissa
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri, 29§−38§
Lyly Rajala, Oulun kaupunginhallitus
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta ja ympäristö
Pasi Laukka, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri
Antti Koistinen, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri
Asta Salomaa, tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija, 35 §

Esittelijä
Sihteeri
Muut läsnäolijat

29§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
30§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
31§ Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
32§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin korjauksin.
33§ Tiedoksi työvaliokunnan muisto
Työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.
34§ Työvaliokunnan seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään torstaina 26.10.2017 klo
10.00 yliopistolla.
35§ The Irish Festival of Oulu – Esteettömyyssuunnitelman esittely
Tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa esitteli The Irish
Festival of Oulun esteettömyyssuunnitelman. Suunnitelma on kattava ja
sitä kehitetään ja ryhdytään toteuttamaan vaiheittain.
Vammaisneuvosto toteaa, että osa esteettömyyssuunnitelman
tavoitteista on asetettu jopa epärealistisen korkealle. Yhteistyö
vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen kanssa on suositeltavaa
festivaalin esteettömyyden ja saavutettavuuden edelleen
kehittämisessä.
36§ Yhdenvertaisuussuunnitelmatoimikunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
Varsinaiseksi jäseneksi yhdenvertaisuustoimikuntaan valittiin Juhani
Uhlgrèn ja varajäseneksi Lasse Jalonen. Tieto valinnasta lähetettiin
yhdenvertaisuussuunnitelmatoimikuntaan heti.
37§ Kumppanuuskeskuksen pysäköinti ja sisäänkäynti
Kumppanuuskeskuksen pysäköintipaikat ja sisäänkäynti eivät vastaa
rakennuksen käyttötarkoitusta. Vammaisneuvosto antoi työvaliokunnalle
tehtäväksi laatia asiasta kirjelmän Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry:lle. Kirjelmään saatava vastaus käsitellään
vammaisneuvostossa.
38§ Palvelualueiden asiat
Erityisliikunta: Tapahtumia
Tuija Kemppainen esitteli erityisliikunnan tulevia tapahtumia:
Ulos talosta pois pihasta -toimintavälinekoulutus peruskoulun opettajille
1−2.11.2017 Raksilan uimahallissa.
Lisätietoa:
https://www.ouka.fi/documents/64332/16464309/Tvk+ope+1.2.11.2017+Oulu.pdf/a301d1bf-abc2-4783-b184-f904c927566c
Loskaluistelu 2.11.2017 klo 17−19, Raksilan tekojääkentällä.
Lisätietoa:
https://www.ouka.fi/documents/64332/16464309/Loskaluistelu+2.11._päi
vitetty.pdf/1f2467fc-84bd-413f-9d8b-8d3c207bf530
Yhdyskunta ja ympäristö: Tiernan koulun Leinonpuiston yksikkö
Ari Vanttaja kertoi, että Leinonpuiston kouluun on tehty kesällä
välttämättömiä korjauksia. Uusi Tiernanpuiston koulu valmistuu tämän

hetken tiedon mukaan aikaisintaan vuonna 2019. Asia täsmentyy
lähiaikoina.
39§ Muut esille tulevat asiat
Sisäilmaongelmat
Keskusteltiin vakuutuslääkäreiden vastuista sekä sisäilmaongelmista,
jotka ovat erityisesti monikemikaaliyliherkille hankala asia.
Vammaisten asumispalvelujen kilpailutus
Keskusteltiin vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksesta. Oulun
kaupunki on keskeyttänyt kilpailuttamisen.
Uimahallin suihkutuolit
Isännöitsijä, tapahtuma-aluepäällikkö Jari Leviäkangas on tiedustellut
vammaisneuvoston näkemystä uimahallin suihkutuoleista, etenkin niiden
korkeudesta.
Käydyssä keskustelussa vammaisneuvosto totesi, että kiinteästi seinään
asennettavia tuoleja voitaisiin asentaa kahteen eri korkeuteen. Toisaalta
todettiin, että kiinteästi asennetut suihkutuolit voitaisiin korvata
irtokalusteilla.
Työvaliokunta käsittelee asiaa tulevassa kokouksessaan
Vammaisneuvoston kokouskäytännöt
Keskusteltiin vammaisneuvoston kokouskäytännöistä.
Vammaisneuvoston kokoukset pyritään päättämään klo 15:een
mennessä. Mikäli jäsenellä on rajoitetusti aikaa osallistua kokoukseen,
asioiden käsittelyjärjestystä voidaan muuttaa hänen toivomuksestaan.
Kuulolaitteiden käyttö kaupungintalossa
Kaupungintalon kokoustiloissa ei ole riittävää tukea kuulolaitteiden
käyttäjille. Asia tulee korjata.
40§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Antti Koistinen
asiantuntijasihteeri

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

