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Osallistujat
Kaija Patronen, puheenjohtaja
Jorma Väyrynen, varapuheenjohtaja
Ulla Juntunen, Kainuun sote-kuntayhtymän vammaispalvelujen edustaja
Vesa Kaikkonen, kaupunginhallituksen edustaja
Hilkka Kananen
Jari Kauppinen, ympäristöteknisen toimialan edustaja
Tuula Grönlund, varajäsen
Lauri Niiranen, varajäsen
Jouko Moilanen, varajäsen
Muut osallistujat
Tuula Heikkinen, sihteeri
Minna Leinonen, osallisuussuunnittelija (poistui klo 15:35)
Poissa
Tarja Karjalainen
Anja Kemppainen
Pertti Varimo
Allekirjoitukset

Kaija Patronen
puheenjohtaja

Tuula Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Hilkka Kananen

Jouko Moilanen
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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
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 Hilkka Kananen ja Anja Kemppainen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Kananen ja Jouko Moilanen.
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§3
Maakunnallinen vammaisneuvosto
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Vammaisneuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.10.2018 maakunnallinen
vammaisneuvosto kannanoton.
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
ja ne pyydettiin lähettämään sähköpostiosoitteeseen tuula.heikkinen@kajaani.fi.
Asia etenee VATEn alaisen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen -alatyöryhmän kautta.
Vammaisneuvosto sai määräaikaan mennessä yhden vastauksen. Puolangan kunnan
yhdistetyn vammais- ja vanhusneuvoston vastaukset kysymyksiin:
•
•
•
•

•
•
•
•

Onko jokaisesta Kainuun kunnasta oltava vähintään yksi edustaja
maakunnallisessa vammaisneuvossa, voiko isommista kunnista olla enemmän
kuin yksi edustaja?
Puolangan vastaus: Mielestämme 2 edustajaa/kunta.
Voiko Maakunnallisen vammaisneuvoston toimikausi olla maakuntavaltuustokausi?
Puolangan vastaus: Kuntavaalien mukaan valittavat edustajat (4 vuotta). Koska
kuntavaalit ovat keväisin, niin maakuntaedustukset alkaisivat seuraavana
vuotena.
Kohta tehtävät on tärkeä miettiä huolellisesti. Kuntien vammaisneuvostojen
toivotaan miettivän erityisesti sitä, missä elimissä maakunnallisen vammaisneuvoston pitää olla edustettuna (maakuntavaltuusto, sote-lautakunta ym.)
Puolangan vastaus: Läsnä-ja puheoikeus sotelautakunnassa. Tärkeissä
valmisteltavissa asioissa neuvosto saisi kuultavaksi asiantuntijaedustajia.
Pitääkö Kainuun soten virkamiehiä olla vakiojäseninä maakunnallisessa
vammaisneuvostossa vai riittääkö, että tarvittaessa pyydetään asiantuntijoiksi
kokoukseen?
Puolangan vastaus: Sote ltk edustaja aina kokouksissa. Muita tarvittaessa.
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•
•

Mitkä ovat maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaedellytykset?
Puolangan vastaus: Riittävät taloudelliset resurssit ja esteetön tiedonkulku.

•

Mitkä asiat hoituisivat paremmin maakunnallisen vammaisneuvoston kautta?
Mitkä asiat hoituvat oman kunnan vammaisneuvoston kautta?
Puolangan vastaus: Maakuntaneuvoston kautta asiat saisivat enemmän
näkyvyyttä ja arvostusta koko maakunnassa.

•
•
•

Miten varmistetaan yhteys kuntien vammaisneuvostojen ja maakunnallisen
vammaisneuvoston kesken?
Puolangan vastaus: Tasapuolisen edustuksen kautta (2/kunta). Täten
neuvoston kokoonpanosta sopivan kokoinen.

•
•

Pitäisikö maakunnallisen vammaisneuvoston alla olla työvaliokuntia?
Puolangan vastaus: Ehkä tarpeen mukaan.

•

Pohtikaa, missä vaiheessa ja missä asioissa vammaisneuvostot ovat mukana
maakuntastrategian valmistelutyössä?
Puolangan vastaus: Kaikessa maakuntaa koskevien asioiden valmistelussa.

•
•
•

Mitkä ovat maakunnallisen vammaisneuvoston tarkoitus ja tehtävät?
Puolangan vastaus: Edistää vammautuneiden hyvinvointia, liikkumista ja
tiedonsaantia.

Kokouksessa on asiantuntijana osallisuussuunnittelija Minna Leinonen.
Päätös
Vammaisneuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.10.2018 maakunnallinen
vammaisneuvosto kannanoton. Tuon kannanoton pohjalta on työstetty liitteenä 1 oleva
PowerPoint esitys, jonka esitteli vammaisneuvostolle osallisuussuunnittelija Minna
Leinonen.
PowerPointissa on huomioitu Puolangan vammaisneuvoston kannanotto muutoin
paitsi, että maakunnallisen vammaisneuvoston Kainuun kuntien edustus tulee
suhteuttaa kunnan/kaupungin asukaslukuun. Jokaisesta Kainuun kunnasta on
kuitenkin maakunnallisessa vanhusneuvostossa vähintään yksi edustaja.
Liite 1 PowerPoint esitys
Vammaisneuvosto teki liitteen 1 kohtaan Kehittämistyö seuraavan muutoksen:
Erityislasten ja nuorten perheiden aseman integrointia on vahvistettava osana
yhteiskuntaa ottamalla huomioon erityisesti suvaitsevaisuuden näkökulma. Palveluita
on kehitettävä laaja-alaisesti erityislapsiperheiden tarpeisiin vastaten, jotta
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mahdollistetaan hyvä arki kaikille perheille erityisen tuen tarpeesta huolimatta.
Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus tulee kirjata palveluihin.
Asia etenee VATEn alaisen Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen –alatyöryhmän kokouksen 19.3.2019 kautta.
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§4
Vammaisneuvoston lausunto keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
Kaupunginhallitus on asettanut Kajaanin keskustaajama 2035
osayleiskaavaehdotuksen nähtäville 4.2.–17.3.2019 ja pyytänyt siitä lausunnon mm.
Kajaanin vammaisneuvostolta. Mahdollinen lausunto tulee antaa 17.3.2019 mennessä.
Kokouksessaan 14.2.2019 vammaisneuvosto valitsi keskuudestaan työryhmän
käsittelemään keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta annettavaa lausuntoa.
Työryhmän vetäjä on Jorma Väyrynen ja muut jäsenet ovat Tuula Grönlund, Lauri
Niiranen, Ulla Juntunen, Vesa Kaikkonen ja Jari Kauppinen. Työryhmän sihteerinä
toimii Tuula Heikkinen. Työryhmän kokous on 11.3.2019 klo 13.00.
Työryhmän kokouksen jälkeen vammaisneuvosto käsittelee keskustaajaman
osayleiskaavaehdotuksesta annettavaa lausuntoa kokouksessaan 14.3.2019.
Työryhmä 11.3.2019
Ympäristöteknisen toimialan kaavasuunnittelija Riitta Korhonen esitteli
keskustaajaman osayleiskaavaehdotusta työryhmän jäsenille.
Osayleiskaavalla ohjataan kunnan osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä
yleispiirteisesti. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Asemakaava on tarkempi kaava,
joka muun muassa määrittää rakentamista.
Keskustaajaman 2035 osayleiskaava on mahdollistava kaava. Kaavaehdotuksessa on
osoitettu alueita, joihin voi rakentaa sopivaa palveluasumista ja asumisen lähellä on
palveluja. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon esteettömyys, palvelut, turvallisuus
ja viihtyisyys. Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu keskustasta keskustoimintojen
(C) ja julkisten palvelujen sekä hallinnon alue (PY). Kaavaan osoitetut alueet tukevat
ikääntyvän väestön turvallisia ja esteettömiä rakentamisen asumisratkaisuja sekä
lähietäisyydellä sijaitsevia palveluita.
Työryhmä painottaa, että kaavan on mahdollistettava kaikkien väestöryhmien esteetön
liikkuminen, palvelujen saavutettavuuden parantaminen, elinolosuhteiden
parantaminen ja liikkumisen turvallisuus. Tavoitteena on kuntalaisten sujuva arki.
Kajaanin Älykäs elinkaarikortteli -hankkeessa on suunniteltava ko. alueelle
monimuotoista kaikenikäisille soveltuvaa asumista.
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Päätös
Esittelytekstin viimeisen kappaleen loppuun listään seuraava lause:
Sama periaate tulee koskea koko kaupunkialueen kehittämistä.
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§5
Vammaisneuvoston muut ja tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.a.heikkinen@kajaani.fi
1. Seuraava kokous
Projektipäällikkö Toni Pöllänen esittelee vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa
8.5.2019 klo 15.00 Alykäs Elinkaarikortteli -hanketta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
2. Rovaniemen vammaisneuvoston vierailu Kajaaniin
Rovaniemen vammaisneuvosto on halukas tulemaan vierailulle Kajaaniin.
Päätös
Vammaisneuvosto valmistelee vierailua syksylle 2019. Asiaan palataan toukokuun
kokouksessa.

