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§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
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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
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§3
Orginal Sokos Hotel Valjuksen esteettömyys
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Orginal Sokos Hotel Valjuksen hotellipäällikkö on ottanut yhteyttä vammaisneuvostoon
esteettömyyskartoituksen tekemiseksi. Sokos Hotellit kartoittavat valtakunnallisesti
omien hotelliensa esteettömyyttä ja myös Valjus on mukana kartoituksessa.
Vammaisneuvoston varajäsen Tuula Grönlund kertoo kokouksessa Valjuksen
esteettömyydestä.
Oheisliite: Esteettömyystarkastus 20.11.2018
Päätös
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§4
Toimintakertomus vuodelta 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vammaisneuvosto hyväksyy toimintakertomuksen liitteen 1 mukaisena.
Liite 1, toimintakertomus vuodelta 2018
Päätös

6

KOKOUSKUTSU
Vammaisneuvosto

7

14.2.2019

§5
Maakunnallinen vammaisneuvosto
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Vammaisneuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.10.2018 liitteen 2 mukaisen
maakunnallinen vammaisneuvosto kannanoton.
Oheisliite: Maakunnallinen vanhusneuvosto
Kajaanin vammaisneuvosto pyysi kirjeellä 2.1.2019 Kainuun vammaisneuvostoja
miettimään ja ottamaan kantaa, mikä on vammaisneuvostojen näkemys
maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä, kokoonpanosta, keinoista
vaikuttamis-, valmistelu- päätöksentekoprosesseihin ym. Vammaisneuvosto on yksi
maakunnallinen vaikuttamistoimielin. Miten vammaisneuvostot tulevat kuulluksi
tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa? Vastauksia pyydetiin 28.2.2019
mennessä.
Asia etenee VATEn alaisen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen –alatyöryhmän kautta.
Oheisliite: Kirje Kainuun vammaisneuvostoille
Päätös
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§6
Kaikille avoimet opastetut kesäkierrokset invataksilla vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
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.
Kajaanin kaupungin liikunta- ja tapahtumakoordinaattori on pyytänyt tarjoukset
(pienhankinnat) liikennöitsijöiltä kesän 2019 kierrosten järjestämisestä. Uutena
kierroksena on Kainuun prikaatin kierros (ehkä 25.6.2019), Eino Leino kierros
(3.7.2019) ja sairaala historiakierros (aika on vielä avoin).
Maksuttomat pääsyliput kesän 2019 kierroksille noudetaan Kajaani Infosta
(Pohjolankatu 13) viimeistään lähtöpäivää edeltävänä päivänä
Päätös
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§7
Vammaisneuvoston muut ja tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
1.
KAPOVA ry on nimennyt kokouksessaan 15.12.2018 vammaisneuvoston toimikaudelle
2018-2021 varsinaiseksi jäseneksi Tarja Karjalaisen ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Lauri Niirasen.
Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 29.1.2019 vammaisneuvostoon KAPOVA
ry:n edustajaksi Tarja Karjalaisen ja hänen varajäsenekseen Lauri Niirasen ja
ympäristöteknisen toimialan varsinaisen edustajan Jari Kauppisen varajäseneksi Jukka
Malisen.
2. Vammaisneuvoston määräraha vuodelle 2019
Määräraha vuodelle 2019 on 3 500 euroa.
3. Kutsu Kajaanin taidemuseoon
Kajaanin taidemuseon johtaja Pirjo Immoselta tulee vammaisneuvostolle kutsu
tutustumaan esteettömään taidemuseoon.
4. Seuraava kokous
Päätös

Kajaanin kaupungin vammaisneuvosto
Kajaanin kaupunginhallitus
Pohjolankatu 13, Kajaani

LIITE 1

1 (3)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
YLEISTÄ
Vammaisneuvosto on kaupungin ja kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelin. Neuvosto perustettiin kaupunkiimme vuonna 1983. 1990-luvun lopulle asti
vammaisneuvosto toimi perusturvalautakunnan alaisena, josta se siirrettiin Kajaanin
kaupunginhallituksen alaisuuteen vuonna 2003.
HALLINTO
Kajaanin kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 17.10.2017 § 235 Kajaanin
vammaisneuvoston toimikaudelle 2017 - 2021 sekä vahvisti vammaisneuvoston
kokoonpanon. Vammaisneuvosto aloitti uuden toimikautensa järjestäytymiskokouksella
2.11.2017.
Kajaanin kaupunginhallitus ohjaa vammaisneuvoston toimintaa vuosittain myönnetyllä
määrärahalla.
Varsinainen toiminta
Toiminnan painopisteet vuonna 2018
Kajaanin vammaisneuvosto on Kajaanin kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin sekä toimielin, jonka
kautta asukkailla on vaikuttamis-mahdollisuus 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.
Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ja määrärahoista päättää
kaupunginhallitus vuosittain.
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Kajaanin vammaisneuvoston vuoden 2018 toiminnan pääpainopisteinä olivat
kaupunkiympäristön esteettömyys ja yhteistyö ympäristöteknisen toimialan tilakeskuksen
sekä suunnittelu ja kunnossapidon kanssa.
Kesällä 2018 vammaisneuvosto toteutti yhdessä Kajaanin Matkailuoppaiden, Kajaanin
kaupungin ja Kapova ry:n kanssa ilmaisen opastetun esteettömän kiertoajeluelämyksen
inva-bussilla. Opastettuja kiertoajeluja oli kolme. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden
antaman kannustavan palautteen vuoksi tapahtuma toteutetaan jo kolmannen kerran
kesällä 2019.
Vammaisneuvosto otti kantaa esteettömyyden näkökulmasta Kajaanin lyseon ja Kajaanin
taidemuseon remonttisuunnitelmiin.
VATEn alaisen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja demokratian
kehittämisen –alatyöryhmässä oli vammaisneuvoston edustajana Kaija Patronen ja
varaedustajana Jorma Hiltunen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Kajaanin kaupunkistrategian
2019-2022. Kevään 2018 aikana myös vammaisneuvosto osallistui aktiivisesti
strategiatyöhön. Uusi strategia antaa suuntaviivat myös vammaisneuvoston toiminnalle.
Kajaanin vammaisneuvoston kokoonpano vuosina 2017 – 2021
Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestön viisi
(5) edustajaa, Kajaanin kaupunginhallituksen 1 edustaja, ympäristöteknisen toimialan 1
edustaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen 1 edustaja,
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelujen 1 edustaja.
Kaikilla edustajilla on henkilökohtainen varajäsen.
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), Tarja Karjalainen (Kapova
ry/jäsen), varapuheenjohtaja Jorma Väyrynen (Kapova ry/jäsen) sekä Pertti Varimo
(Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen edustaja).
Kokoukset
Vuonna 2018 vammaisneuvoston kokouksia oli viisi: 12.1.2018, 22.2.2018, 19.4.2018,
12.6.2018 ja 25.10.2018.Vammaisneuvoston kokoukset kuluneella vuodella pyrittiin
pääsääntöisesti pitämään Kajaanin kaupungin tiloissa. Tilat ovat esteettömät.
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Koulutus
Ei osallistumista (ei määrärahavarausta).
Tiedotustoiminta
Vammaisneuvoston jäsenet ovat sitoutuneet tiedottamaan vammaisneuvoston toiminnasta
järjestöilleen.
Vammaisneuvosto on lisännyt tiedottamista ja yhteistyötä Kajaanin kaupungin
viestintäsihteerin kanssa.
Kutsuja ja yhteydenottoja on tullut yksityisistä yrityksistä.
Yhteistyö ja teemat
Yhteistyötä on tehty Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan, Kapova ry:n kanssa
ja Kajaanin Matkailuoppaiden kanssa.
Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen kokouksiin
Kunnan vammaisneuvostoista on säädetty kuntalain (410/2015)28 §:ssä. Laki tuli voimaan
1.5.2015, mutta merkittävää osaa laista on sovellettu vasta 1.6.2017 lukien.
Asema

Nimi

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varapuheenjohtaja
Kaupunginhallitus
Ympäristötekninen
toimiala
Sote ky:n hallitus
Sote ky,vammaispalvelut

Kaija Patronen
Hilkka Kananen
Anja Kemppainen
Tarja Karjalainen
Jorma Väyrynen
Vesa Kaikkonen
Jari Kauppinen

(5)
(4)
(3)
(2)
(3)
(1)
(5)

Pertti Varimo
Ulla Juntunen

(4)
(5)

Kajaanin kaupunki
sihteeri

Tuula Heikkinen

(5)

Edustaa

Varajäsen

Kapova ry
Kapova ry
Kapova ry
Kapova ry
Kapova ry

Tuula Grönlund
Pirjo Leinonen
Jouko Moilanen
Lauri Niiranen
Jorma Hiltunen
Raili Myllylä

(1)
(1)
(2)
(0)
(3)
(0)

Hannu Suutari
Maarit Rautianen

(0)
(1)

