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Osallistujat
Kaija Patronen, puheenjohtaja
Jorma Väyrynen, varapuheenjohtaja
Tuula Grönlund, varajäsen
Ulla Juntunen, Kainuun sote-kuntayhtymän vammaispalvelujen edustaja
Vesa Kaikkonen, kaupunginhallituksen edustaja
Hilkka Kananen
Tarja Karjalainen, varajäsen
Jari Kauppinen, ympäristöteknisen toimialan edustaja
Anja Kemppainen
Pertti Varimo, Kainuun sote-kuntayhtymän luottamushenkilöedustaja
Muut osallistujat
Markus Hämäläinen, rakennusinsinööri
Tuula Romppanen, kehityspäällikkö
Tuula Heikkinen, sihteeri
Poissa
Allekirjoitukset
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Tuula Heikkinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tarja Karjalainen

Anja Kemppainen
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.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.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Karjalainen ja Anja Kemppainen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Karjalainen ja Anja Kemppainen.
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§3
Kajaanin taidemuseon esteettömyys
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Kajaanin taidemuseossa on alkanut syyskuun alussa remontti. Remontilla parannetaan
oleellisella tavalla museon esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Museorakennukseen
asennetaan hissi ja samalla parannetaan museon esteetöntä sisäänkäyntiä.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja Kaija Patronen ja varajäsen Tuula Grönlund ovat
käyneet 3.9.2018 Kajaanin taidemuseossa paikan päällä tutustumassa tiloihin. Paikalla
olivat Kajaanin kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Pietarila ja taidemuseon johtaja
Pirjo Immonen.
Kajaanin kaupungin rakennusinsinööri Markus Hämäläinen kertoo kokouksessa
hankkeen aikataulusta ja työn etenemisestä.
Liite 1: suunnitelma rakentamisen etenemisestä
Päätös
Asiantuntijana kokouksessa oli rakennusinsinööri Markus Hämäläinen. Kajaanin
taidemuseon remontilla parannetaan esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakentamalla
1. ja 2. kerroksen välille hissi sekä inva wc 1. kerrokseen.
Vammaisneuvosto teki esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät seuraavat
huomiot:
 Invaluiskan reunaan tulee kiveys ja muita muutoksia ei ole tulossa. Invaluiskan
käyttäminen vaatii edelleen avustajan.
 Inva wc:n koko on mitoitettu niin, että avustaja mahtuu mukaan tarvittaessa
auttamaan.
 Oviaukot ovat levennetty sopiviksi esteettömään kulkemiseen, niiltä osin kuin se
on ollut mahdollista rakenteiden kannalta. Näyttelytilan oviaukko on 140 cm.
Kynnyksiä ei ole.
 Pääoven portaisiin tulee tukikaide. Sisäänkäynnin ovet eivät aukea
automaattisesti. Ovien yhteyteen tulee ovikello, jota painamalla saa apua sisälle
pääsyyn. Lisäksi laitetaan tarpeeksi iso kyltti ilmoittamaan ovikellosta.
 Inva wc:n vessapaperitelineet ovat tarpeeksi matalalla. Myös wc-pöntön paikka
on oikeassa kohdin ja vessaan tarvitaan bidee.
 Pyörätuoli ja saattaja mahtuvat yhdessä hissiin ja hissin painikkeet ovat
matalalla.
 Portaisiin on tulossa kaiteita ja portaiden reunaan huomiomerkinnät.
Vammaisneuvosto hyväksyi suunnitelman.
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§4
Uusi kaupunkistrategia
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
p. 044 7100 234
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Uuden kaupunkistrategian tunnetuksi tekeminen: Vaikuttamistoimielimet
(vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja Vuolijoen aluelautakunta)
haastetaan vuoropuheluun, kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 Kajaanin kaupunkistrategian
2019 - 2022. Kaupunkistrategiassa määritellään Kajaanin kaupungin haluttu
tulevaisuus ja päämäärät. Sen avulla avulla valtuusto ohjaa Kajaani-konsernin
toimintaa. Kevään 2018 myös vammaisneuvosto osallistui aktiivisesti strategiatyöhön.
Uusi strategia antaa suuntaviivat myös vammaisneuvoston toiminnalle.
Uudesta kaupunkistrategiasta on kokouksessa kertomassa kehityspäällikkö Tuula
Romppanen.
Päätös
Asiantuntijana kokouksessa oli esittelemässä kaupunkistrategiaa ja sen kasvuteemoja
kehityspäällikkö Tuula Romppanen. Kokouksessa jaettiin jäsenille kaupunkistrategian
flyeri.
Merkittiin tiedoksi.
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§5
Kaikille avoimet opastetut kesäkierrokset invataksilla vuonna 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
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 kierrokselle noudettiin Kajaani Infosta, Pohjolankatu 13
viimeistään lähtöpäivää edeltävänä päivänä.
Ehdotus
Kaikille avoimet opastetut kesäkierrokset invataksilla toteutetaan myös vuonna 2019 ja
kustannukset maksetaan vammaisneuvoston määrärahasta.
Liite 2: muistio Kajaanin kaupungin kesätoiminta 2018 palautepalaverista 24.8.2018
Päätös
Kaikille avoimet opastetut kesäkierrokset invataksilla toteutetaan myös kesällä 2019 ja
kustannukset maksetaan vammaisneuvoston määrärahasta.
Kesäkierroksista invataksilla on tullut hyvää palautetta. Kesäkierroksille on pitänyt
hakea liput ennakkoon Kajaani Infosta. Yhden invataksin kierrokselle mahtuu 2
pyörätuolia ja viisi istuvaa matkustajaa. Invataksin kesäkierroksille on hyvä hakea liput
jatkossakin Kajaani Infosta.
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§6
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vammaisneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2019.
Liite 3: toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019
Päätös
Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisena muutoin, paitsi kohdan
Yhteistyö ensimmäiseen kappaleeseen lisättiin nuorisovaltuusto ja sana omaisten
muutetaan muotoon läheisten.
Vammaisneuvosto lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2019
kaupunginhallituksen tietoon.
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§7
Vammaisneuvoston rooli Kainuun sote- ja maakuntauudistuksessa
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
Ehdotus
Vammaisneuvosto perustaa työryhmän, joka valmistelee VATEn alaiselle Kainuun
maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja demokratian kehittämisen
-alatyöryhmälle kannanottoja ym. ja näin vammaisneuvosto edunvalvojana ja
vaikuttajana nostaa esille asioita viranhaltijoiden ja päättäjien tietoon (tuleva
maakunnallinen vammaisneuvosto).
Työryhmään nimetään kolme vammaisneuvoston jäsentä.
Päätös
Jäsenille jaettiin kokouksessa Maakunnallinen vammaisneuvosto asiakirja. Asiakirjaan
tehtiin kaksi teknistä korjausta. Sivun 1 viimeiseen kappaleeseen lisätään sana heidän
(vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään). Sivun 2 viimeisen kappaleen sanasta
elinelinolosuhteisiin otetaan pois sana elin (elinolosuhteisiin).
Liite 4: Maakunnallinen vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto hyväksyi asian liitteen mukaisena ja puheenjohtaja Kaija Patronen
vie sen VATEn alaiselle Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen osallisuuden ja
demokratian kehittämisen -alatyöryhmälle.
Vammaisneuvosto ei nimeä työryhmää.
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§8
Vammaisneuvoston muut ja tiedoksi merkittävät asiat vuonna 2018
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Heikkinen
tuula.heikkinen@kajaani.fi
1.
Vammaisneuvosto tekee toiminnastaan esitteen.
Päätös
Vammaisneuvostolle jaettiin kokouksessa luonnos esitteestä. Vammaisneuvosto teki
esitteeseen muutamia korjauksia.
2.
Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa: Ehdotus yhteisestä tutustumismatkasta keväällä 2019
jonkin toisen kunnan/kaupungin vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintaan.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja odotetaan vanhusneuvoston käsittelyä.
3.
Vesiliikuntakeskus Kaukaveteen on tulossa uusi 10 kerran erityislasten ranneke.
Päätös
Asia vaatii tarkempaa tietoa ja vammaisneuvosto palaa asiaan myöhemmin.
4.
Ympäristöteknisen toimialan kuulumiset
Jari Kauppinen kertoi ympäristöteknisen toimialan kuulumisia. Matkakeskus -hanke etenee
ja vanhan linja-autoaseman purkutyöt ovat alkaneet. Hieman on ollut ongelmia
kulkemisessa vanhan linja-autoaseman alueelle. Uusi matkakeskus on käytössä vuoden
2019 syksyllä ja siihen asti linja-autot lähtevät vielä vanhalta linja-autoasemalta.
Kajaanin Lyseon koulun remontti on alkanut.
Pysäköintiselvitys on tekeillä.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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5.
Vammaisneuvoston kokoukset
Päätös
Vammaisneuvoston kokoukset alkavat jatkossa klo 14.30.
6.
Vammaisneuvoston jouluateria
Päätös
Vammaisneuvoston jäsenille tarjotaan jouluateria joulukuussa jonakin torstaipäivänä tai
marraskuun lopussa, kellonaika on 13.30. Kaupungintalon henkilöstöravintola Kajateriasta
kysytään tarjous.

