Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA

1

8.5.2019

Kokouskutsu 3/2019
Vammaisneuvosto
Aika 8.5.2019 klo 15:00–16:09
Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot 3 krs.
Käsiteltävät asiat
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

4

§ 3 Kajaanin Älykäs elinkaarikortteli –hanke

5

§ 4 Vammaisneuvoston tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2019

6

PÖYTÄKIRJA
Vammaisneuvosto

2

8.5.2019

Osallistujat
Kaija Patronen, puheenjohtaja
Jorma Väyrynen, varapuheenjohtaja
Ulla Juntunen, Kainuun sote-kuntayhtymän vammaispalvelujen edustaja
Hilkka Kananen
Tarja Karjalainen
Jari Kauppinen, ympäristöteknisen toimialan edustaja
Anja Kemppainen
Lauri Niiranen, varajäsen
Muut osallistujat
Tuula Heikkinen, sihteeri
Toni Pöllänen, projektipäällikkö
Poissa
Pertti Varimo
Vesa Kaikkonen
Pöytäkirjan allekirjoitukset

Kaija Patronen
puheenjohtaja

Tuula Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jorma Väyrynen

Ulla Juntunen

PÖYTÄKIRJA
Vammaisneuvosto

3

8.5.2019

§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vammaisneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Väyrynen ja Ulla Juntunen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Väyrynen ja Ulla Juntunen.
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§3
Kajaanin Älykäs elinkaarikortteli -hanke
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hankkeen tavoitteena on luoda Kajaaniin entisen linjaautoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli eri-ikäiseen ja muotoiseen asumiseen. Hanke on elinkaarikorttelin suunnitteluhanke, jossa tehdään
yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa korttelin toteutussuunnitelma.
Lisätietoja hankkeesta: http://www.kajaani.fi/fi/elinkaarikortteli
Hankkeen osallistumisalustalla voi mm. keskustella ja esittää ideoita sekä ajatuksia
hankkeeseen liittyen: https://web.collaplan.com/project/34/media/203
Projektipäällikkö Toni Pöllänen on kokouksessa esittelemässä Kajaanin Älykäs
elinkaarikortteli -hanketta.
Päätös
Projektipäällikkö Toni Pöllänen oli kokouksessa esittelemässä Kajaanin Älykäs
elinkaarikortteli -hanketta.
Kyseessä on eri-ikäiseen ja -muotoiseen asumiseen soveltuva alue, jossa eri sukupolvet
kohtaavat. Tavoitteena on hakea elinvoimaisuutta kaupunkikuvaan. Hankkeen
pääteemoina ovat mm. esteettömyys, turvallisuus, uudenlaiset palvelut, asumisen uudet
asumismuodot, puurakentaminen, ekologisuus, yhteisöllisyys ja älykkäät järjestelmät.
Alueelle on haettu ARA:lta päätöstä asumisoikeusasumisesta. Hankkeen toinen työpaja oli
7.5.2019. Kolmas ideapaja on syksyllä 2019.
Esille nousseita asioita:
•
•
•
•
•
•
•

Mitä tarkoittaa elinkaari? Kuvaako se hyvin hanketta? Ehkä elämänkaari kortteli
kuvaisi paremmin?
Nimikilpailun tulokset julkistetaan toukokuussa.
Tuleeko alueelle terveyspalveluja?
Esteettömyys on tärkeä.
Alueelle on mahdollista rakentaa kaikkiaan 17 000 km2.
Hankkeen toteutussuunnitelmaan voidaan kirjata, mitä palveluja talojen yhteyteen
on tulossa.
Projektipäällikkö Toni Pöllänen pyydetään uudelleen vammaisneuvoston
kokoukseen syksyllä.

Merkittiin tiedoksi.
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§4
Vammaisneuvoston muut ja tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
1. Maakunnallinen vammaisneuvosto
Oheisliite 1 (19.3.2019): Maakunnallinen vammaisneuvosto esitys
Oheisliitteeseen kohtaan Kehittämistyö on lisätty vammaisneuvoston 14.3.2019 tekemä
lisäysesitys:
Erityislasten ja nuorten perheiden aseman integrointia on vahvistettava osana
yhteiskuntaa ottamalla huomioon erityisesti suvaitsevaisuuden näkökulma. Palveluita on
kehitettävä laaja-alaisesti erityislapsiperheiden tarpeisiin vastaten, jotta mahdollistetaan
hyvä arki kaikille perheille erityisen tuen tarpeesta huolimatta. Syrjimättömyys ja
yhdenvertaisuus tulee kirjata palveluihin.
Oheisliite 2 (24.4.2019): liitteestä on poistettu ne kohdat, jotka viittaavat maakuntalakiin
Oheisliite 3: Kainuun kuntien vaikuttamistoimielinten NYKYTILAN KUVAUS
16.4.2019/Minna Leinonen/osallisuussuunnittelija
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Asia on VATEn alaisen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen
osallisuuden ja demokratian kehittämisen –alatyöryhmän käsittelyssä 17.5.2019.
2. Rovaniemen vammaisneuvoston vierailu
Vierailun ajankohdasta ei ole tullut vielä virallista vahvistusta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi. Vierailu toteutuu, jos Rovaniemeltä otetaan yhteyttä. Rovaniemeltä ei
ole tullut vielä virallista vahvistusta.
3. Vierailu Kajaanin taidemuseoon
Sovitaan päivä, milloin vammaisneuvosto vierailee Kajaanin taidemuseossa.
Päätös
Vammaisneuvosto vierailee Kajaanin taidemuseossa 18.6.2019 klo 10.00. Taidemuseossa
on Suuri tuntematon näyttely.
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4. Kaikille avoimet opastetut kesäkierrokset invataksilla vuonna 2019
Vammaisneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.10.2018, että kaikille avoimet opastetut
kesäkierrokset invataksilla toteutetaan myös vuonna 2019 ja kustannukset maksetaan
vammaisneuvoston määrärahasta.
Kesällä 2018 Kajaanin kaupunki, vammaisneuvosto ja Kajaanin Matkailuoppaat ry
yhdessä tarjosivat mahdollisuuden kolmella kierroksella esteettömään kiertoajeluun
kahdella Mervi Heikkisen invataksilla avustajineen. Invatakseja oli kaksi, kuhunkin autoon
mahtui kaksi pyörätuolia ja viisi istuvaa matkustajaa.
Maksuttomat pääsyliput kesän 2019 kierroksille noudetaan Kajaani Infosta (Pohjolankatu
13) viimeistään lähtöpäivää edeltävänä päivänä.
Oheisliite 4: opastetut kesäkierrokset invataksilla
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
5. EU:n vammaiskortti
Vammaisneuvoston jäsenille jaettiin kokouksessa EU:n vammaiskortin esite.
Tavoitteena on, että Kajaaniin saataisiin palveluntarjoajia. Kaikki palvelut, joissa
vammaiset ihmiset halutaan huomioida paremmin, voivat tulla mukaan
Vammaiskorttikohteeksi. Vammaiskorttikohteet löytyvät osoitteesta www.vammaiskortti.fi.
Iisalmen kaupungissa on neljä kohdetta.
Päätös
Asia otetaan esille Kajaanin taidemuseon vierailun yhteydessä 18.6.2019.
Merkittiin tiedoksi.
6. Vammaisneuvoston vuoden 2019 määrärahatilanne
Päätös
Merkittiin tiedoksi, että vuoden 2019 määrärahasta on jäljellä vielä 2 300 euroa

