Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA

Vammaisneuvosto

Kokouskutsu 1/2018
Vammaisneuvosto
Aika 12.1.2018 klo 13:00 – 14:23
Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Kekkonen
Käsiteltävät asiat
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
§ 3 Toimintakertomus vuodelta 2017
§ 4 Kajaanin Lyseon suunnitelman esittely
§ 5 Vammaisneuvoston tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2018

1

PÖYTÄKIRJA
Vammaisneuvosto

Osallistujat
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Jorma Väyrynen, varapuheenjohtaja
Ulla Juntunen
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Anja Kemppainen
Tauno Vilmi
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Vesa Kaikkonen
Allekirjoitukset

Kaija Patronen
puheenjohtaja

Tuula Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tauno Vilmi

Jorma Väyrynen
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseen tehtiin seuraava muutos:
Esityslistan asia nro 4 ’Kajaanin Lyseon suunnitelman esittely’ käsitellään ennen asia
nro 3 ’Toimintakertomus vuodelta 2017’.
Päätös
Hyväksyi.

PÖYTÄKIRJA
Vammaisneuvosto

§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tauno Vilmi ja Jorma Väyrynen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Vilmi ja Jorma Väyrynen.
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§3
Toimintakertomus vuodelta 2017
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vammaisneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen liitteen 1 mukaisena.
Liite 1, toimintakertomus vuodelta 2017
Päätös
Toimintakertomus vuodelta 2017 hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena.
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§4
Kajaanin Lyseon suunnitelman esittely
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Vammaisneuvoston kuuleminen; Lyseon peruskorjaus ja uudisosa.
Suunnitelman esittelevät Sillman Arkkitehtitoimisto Oy ja Jari Pietarila.
Päätös
Sillman Arkkitehtitoimisto Oy ja Jari Pietarila esittelivät vammaisneuvostolle hankkeen
suunnittelutilanteen ja selvittivät, miten esteettömyys on huomioitu suunnittelussa.
Seuraavat asiat nousivat esille:
-

Ensisijainen pääsisäänkäynti on pihan puolella. Entä Sammonkadun puoleinen
sisäänkäynti, onko siinä invaluiska? Sammonkadun puoleisesta ovesta ei
kuljeta kovin paljon sisälle.

-

Onko hissejä riittävästi?

-

Piha-alueelle on tulossa aktiviteetteja. Tarkoitus on järjestää urheilullinen ja
aktivoiva piha-alue. Tätä pidettiin erittäin hyvänä ajatuksena.

-

Induktiojärjestelmä on tulossa.

-

Opasteet ovat isolla näkyvissä.

-

Mikäli erityisavustusta (varusteita) tarvitaan, niin sitä hankitaan tarpeen mukaan.
Selvitetään, missä laajuudessa tähän on varauduttava.

-

Inva-vessat ovat talon kaikissa osissa.

-

Auditorion suunnittelu on vielä kesken.

-

Voimistelusaliin ei ole esteetöntä pääsyä. Tämä asia tiedostetaan ja
hyväksytään. Iso sali on tarpeen mukaan käytettävissä ja opettajat joustavat
järjestelyissä.

-

Lattioiden materiaalit eivät ole liukkaat.
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-

Portaiden kaiteen umpiosa on 70 cm:n korkeudella. Turvallisuus on huomioitu
kaiteissa.

-

Suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys ja myöhemmin saadaan
tarkempaa tietoa yksityiskohdista. Erityistarpeet otetaan huomioon tarpeen
mukaan.

-

Palo- ja pelastusasiat on otettu huomioon. Poistumistiet ja ilmanvaihto on otettu
huomioon.

-

Pohdinnassa ja selvityksessä on voitaisiinko laittaa esimerkiksi raita ohjaamaan
näkövammaisten kulkua kohti sisäänkäyntiä.

-

Piha-alueen invapysäköintipaikkojen lämmitystolpat laitetaan lyhyemmiksi.

-

Miten kuuro kuulee palohälytyksen äänen? Induktiosilmukka on mukana
sähkösuunnittelussa.

-

Hankkeen suunnittelu tarkentuu ja etenee. Etenemisestä tiedotetaan.

Vammaisneuvosto totesi, että heitä on kuultu hankkeen suunnitteluvaiheessa ja
selonteko on riittävä tässä vaiheessa.
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§5
Vammaisneuvoston tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Koulutukset vuonna 2018
Vammaisneuvoston määräraha vuonna 2018
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.
Uusi verokortti (sivutuloverokortti): Uuden verokortin voi toimittaa Kajaani Infoon
merkinnällä vammaisneuvoston sihteeri Tuula Heikkinen.
Päätös
Vammaisneuvoston ja näkövammaisten toiveita: kaupunginkirjaston toiseen
kerrokseen menevien portaiden kaide alapäässä liian lyhyt (loppuu ennen viimeistä
askelmaa), Kaukaveden asiakkaiden käyttämä porras pukutiloihin, portaiden
etureunaan huomioraita tmv. erottamaan paremmin askelmat sekä portaiden
alkaminen/päättyminen sekä Kaukametsän salin ja musiikkiopiston portaissa
samanlainen kaideongelma kuin kaupunginkirjastolla (paikka ei tarkemmin tiedossa).
Nämä kaikki asiat on laitettu kuntoon.
Kaija Patronen ja Jorma Väyrynen ovat tehneet katselmuksen Vimpelin kentän
huoltorakennuksen invavessaan. Kaikki on siellä kunnossa, mutta lisäksi toivotaan
soittokelloa ja kylttiä oven oikealle puolelle. Kello ja opasteet on luvattu laittaa kuntoon.
Kajaanin Matkailuoppaat ry:n esteettömät kiertoajelut järjestetään myös vuoden 2018
kesällä. Toiveena on saa kaksi bussia. Kaija Patronen osallistuu Kajaanin
Matkailuoppaat ry:n palaveriin 23.1.2018.
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
YLEISTÄ
Vammaisneuvosto on kaupungin ja kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelin. Neuvosto perustettiin kaupunkiimme vuonna 1983. Vammaisneuvosto toimi
1990-luvun lopulle asti perusturvalautakunnan alaisena, josta se siirrettiin Kajaanin
kaupunginhallituksen alaisuuteen vuonna 2003.
HALLINTO
Kajaanin kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 20.1.2015 § 21 Kajaanin
vammaisneuvoston toimikaudelle 2015 - 2016 sekä vahvisti vammaisneuvoston
kokoonpanon. Vammaisneuvosto aloitti toimintansa 1.1.2015 ja toimikausi päättyi keväällä
2017. Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä / 133 § / jatkettiin vammaisneuvoston
toimikautta siihen asti kunnes hallitus nimeää uuden vammaisneuvoston.
Vammaisneuvosto aloitti uuden toimikautensa järjestäytymiskokouksella 2.11.2017.
Kajaanin kaupunginhallitus ohjaa neuvoston toimintaa vuosittain myönnetyllä
määrärahalla.
Varsinainen toiminta
Toiminnan painopisteet vuonna 2017
Kajaanin vammaisneuvosto on Kajaanin kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin sekä toimielin, jonka
kautta asukkailla on vaikuttamismahdollisuus Kajaanin kaupungin toimintaan.
Vammaisneuvoston tehtävänä on hoitaa ja valvoa vammaisten etuja. Vammaisneuvosto
tekee yhteistyötä vammaisjärjestön edustajien, kaupungin virkamiesten ja
luottamushenkilöiden kanssa ja etsii yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään,
yhdenvertaiseen ja kestävän kaupunkimme suunnitteluun mm. olemalla mukana eri
toimitilojen suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämisvaiheissa sekä antamalla eri toimijoille
lausuntoja ja kannanottoja.
Pitkäjänteisen vammaispolitiikan toteuttaminen Kajaanissa edellyttää edelleen tiivistä
yhteistyötä eri hallintokuntien kesken ja kaupungin tulevien strategiaohjelmien työryhmiin
osallistumista sekä jatkuvaa keskustelua painopisteistä ja tarkoituksenmukaisista
toteuttamistavoista. Toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu näihin painopisteisiin.
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Neuvostolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja määrärahoista päättää kaupunginhallitus
vuosittain.
Kajaanin vammaisneuvoston vuoden 2017 toiminnan pääpainopisteinä olivat
kaupunkiympäristön esteettömyys ja yhteistyö kaupungin tilakeskuksen kanssa.
Vuoden 2017 aikana on kunnallistekniikka korjannut katujen ja jalkakäytävien
esteettömyyttä madaltamalla reunakivien korkeutta ja tasaamalla suojateiden ylityskohtia.
Ko. kunnostustyöt on aloitettu v. 2015 Yläkaupungilta ja työt jatkuivat määrärahojen
puitteissa syksyyn 2017.
Kesällä 2017 vammaisneuvosto toteutti yhdessä Kajaanin Matkailuoppaiden, Kajaanin
kaupungin ja Kapova ry:n kanssa ilmaisen opastetun esteettömän kiertoajeluelämyksen
inva-bussilla. Opastettuja kiertoajeluja oli kolme. Tapahtuma oli ainutkertainen Kajaanissa.
Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden antaman kannustavan palautteen vuoksi on syytä
harkita tapahtuman toteuttamista tulevanakin kesänä 2018.
Kajaanin vammaisneuvoston kokoonpano vuosina 2015 – 2017, toimikausi oli
kevääseen asti
Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestön viisi
(5) edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, Kajaanin kaupunginhallituksen
edustaja 1 (+1 varajäsen), ympäristöteknisen toimialan edustaja 1 (+1 varajäsen) ja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelujen edustaja 1 (+1
varajäsen).
Varsinaiset jäsenet
Tuula Grönlund (Kapova ry/vpj), Marjatta Immonen (Kajaanin kaupunginhallituksen
edustaja), Ulla Juntunen (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/sihteeri),
Hilkka Kananen (Kapova ry), Anja Kemppainen (Kapova ry), Päivi Suutari-Nieminen
(Kapova ry), Vesa Nurmi (Kapova ry), Kaija Patronen (Kapova ry/pj) ja Jari Kauppinen
(Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala).
Kajaanin vammaisneuvoston kokoonpano vuosina 2017 – 2021, toimikausi alkoi
2.11.21017
Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestön viisi
(5) edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, Kajaanin kaupunginhallituksen
edustaja 1(+1 varajäsen), ympäristöteknisen toimialan edustaja 1 (+1 varajäsen), Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen edustaja 1 (+1 varajäsen), Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelujen edustaja 1 (+1 varajäsen).
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Varsinaiset jäsenet
Ulla Juntunen (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustaja), Hilkka
Kananen (Kapova ry/jäsen), Vesa Kaikkonen (Kajaanin kaupunginhallituksen edustaja),
Jari Kauppinen (ympäristöteknisen toimialan edustaja), Anja Kemppainen (Kapova
ry/jäsen), puheenjohtaja Kaija Patronen (Kapova ry/jäsen), Tauno Vilmi (Kapova ry/jäsen),
varapuheenjohtaja Jorma Väyrynen (Kapova ry/jäsen) sekä Pertti Varimo (Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen edustaja).
Kokoukset
Ajalla 1.1.-31.5.2017 vammaisneuvoston kokouksia oli kaksi: 2.2.ja 11.5. Ajalla 2.11.31.12.2017 vammaisneuvoston kokouksia oli yksi: 2.11. Vammaisneuvoston kokoukset
kuluneella vuodella pyrittiin pääsääntöisesti pitämään Kajaanin kaupungin tiloissa. Tilat
ovat esteettömät.
Koulutus: ei osallistumista (ei määrärahavarausta).
Tiedotustoiminta
Jokainen vammaisneuvoston jäsen sitoutuu tiedottamaan vammaisneuvoston toiminnasta
aktiivisesti omalle järjestölleen, palvelujen järjestäjille ja käyttäjille sekä päättäjille.
Vammaisneuvosto on lisännyt tiedottamista ja yhteistyötä Kajaanin kaupungin
viestintäsihteerin kanssa.
Tiedottamisesta medialle vammaisneuvosto päättää erikseen kokousten yhteydessä.
Vammaisneuvosto varmistaa, että suurelle joukolle esitellään vammaisneuvoston
toimintaa ja, että vammaisneuvosto on näkyvillä eri tilaisuuksissa. Kajaanin
vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla
www.kajaani.fi.
Yhteistyö ja teemat
Yhteistyötä on tehty Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan kanssa esimerkiksi
pyöräillen Kajaanissa teemalla 2.6.-31.8.2017, vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyötä
on tehty Kapova ry:n kanssa yhdessä ja Kajaanin Matkailuoppaiden yhteistyö esteettömät opastetut kaupunkikierrokset.
Yhteistyötä kehitetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kajaanin
kaupungin eri yksiköiden, Kainuun kriisikeskuksen, vanhusneuvoston, päihdetyöryhmän,
palveluntuottajien ja -käyttäjien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä eläkeläisjärjestöjen,
seurakuntien, poliisin jne. kanssa. Lisäksi pidetään yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä
Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden kanssa terveyden edistämisen
tukemista ja kehittämistä.
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VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN OSALLITUMINEN KOKOUKSIIN TOIMIKAUSI
1.1.- 31.5.2017
KAPOVA ry:n esitys 28.11.2014 ja kaupungin hallituksen päätös 20.1.2014 / 21 §)
Kunnan vammaisneuvostoista on säädetty kuntalain (410/2015)28 §:ssä.
Laki tuli voimaan 1.5.2015, mutta merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017
lukien
Asema

Nimi

Edustaa

Varajäsen

Puheenjohtaja

Kaija Patronen (2)

Kapova ry

vpj Tuula Grönlund (2)

Jäsen

Hilkka Kananen (2)

Kapova ry

Kaisa Turunen (0)

Jäsen

Vesa Nurmi (1)

Kapovary

Tarja Karjalainen (0)

Jäsen

Anja Kemppainen (2)

Kapova ry

Tarja Valtanen (0)

Jäsen

Päivi Suutari-Nieminen (2)

Kapova ry

Mika Nieminen (0)

Kajaanin kaupunginhallitus

Marjatta Immonen (1)

Airi Haukipuro (0)

Ympäristötekninen
toimiala

Jari Kauppinen (2)

Teemu Hurskainen (0)

Sote ky,
vammaispalvelut
sihteeri

Ulla Juntunen (2)

Maarit Rautianen (0)
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VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN OSALLITUMINEN KOKOUKSIIN TOIMIKAUSI
1.6.2017-31.12.2017
Kaupunginhallituksen päätös 3.10.2017 ja Kajaanin vammaisneuvoston päätös
2.11.2017
Kunnan vammaisneuvostoista on säädetty kuntalain (410/2015)28 §:ssä
Laki tuli voimaan 1.5.2015, mutta merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017
lukien.
Asema

Nimi

Edustaa

Varajäsen

Puheenjohtaja

Kaija Patronen (1)

Kapova ry

Tuula Grönlund (0)

Jäsen

Hilkka Kananen (1)

Kapova ry

Pirjo Leinonen (0)

Jäsen

Anja Kemppainen (1)

Kapovary

Jouko Moilanen (0)

Jäsen

Tauno Vilmi (1)

Kapova ry

Tarja Karjalainen (0)

Varapuheenjohtaja

Jorma Väyrynen (1)

Kapova ry

Jorma Hiltunen (0)

Kajaanin kaupunki,
sihteeri

Tuula Heikkinen (1)

Kajaanin kaupunginhallitus

Vesa Kaikkonen (1)

Raili Myllylä (0)

Ympäristötekninen
toimiala

Jari Kauppinen (0)

Niina Kinnunen (1)

Sote ky:n hallitus

Pertti Varimo (1)

Hannu Suutari (0)

Sote ky,
vammaispalvelut

Ulla Juntunen (0)

Maarit Rautianen (0)

