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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 25.11. 2020 klo 14–16

Paikka

Teams-kokous

Julkinen

MUISTIO 8/2020

Läsnä
Mika Saastamoinen
Tuomo Burman
Paula Pakarinen
Tytti Luoma
Kirsi Rönkkö
Helena Liukkunen
Eija Rytkönen
Ritva Mikkola
Sirkku Lappalainen
Kirsikka Markkanen
Poissa

puheenjohtaja
jäsen
suunnitteluinsinööri, kaupunkiympäristön palvelualue
luottamushenkilöedustaja
kulttuurisuunnittelija, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
jäsen
varajäsen /Tuomo Burman
varajäsen/Kirsi Kokko
varajäsen
sihteeri, hallintopalvelusihteeri, Vammaispalvelut
Katja Heinonen, puheenjohtaja
Jukka Asunmaa, jäsen
Kirsi Kokko, luottamushenkilöedustaja
Sirpa Jouhkimo, jäsen
Tapio Ovaskainen, varajäsen /Sirpa Jouhkimo
Laura Eskanen, vammaispalvelupäällikkö, Vammaispalvelut
Maarit Mikkonen kehittämiskoordinaattori, Vammaispalvelut

1 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Mika Saastamoinen avasi kokouksen.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7/2020 pöytäkirja.
5 Kuopion uusi uimahalli
Vammaisneuvosto on vieraillut Kuopion uudessa uimahallissa Kuntolaaksossa.
• Kuntosalin sisääntulo on ahdas.
• Kuntosalin laitteiden käytettävyys ei sovellu vammaisryhmille.
• Alakerran kuntosali on esteellinen vammaisryhmille.
• Autohallissa on kahdeksan invapaikkaa, jotka ovat maksuttomia.
6 Kirjaston ja museon katselmukset
Tytti Luoma kertoi kirjaston ja museon katselmuksista, jotka tehtiin 1.10.2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirjasto
1.10.2020 tehdyn katselmuksen jälkeen kirjaston teippimerkintöjä on korjattu.
Lehtisali liian valoisa.
Lehtisaliin lisää kontrasteja näkövammaisten liikkumisen helpottamiseksi
Invavessa on kooltaan hyvä, mutta ovi toimii painonapilla. Sähköovi helpottaisi avautumista.
Äänimaailma kova.
Lehtisalissa pystyy liikkumaan pyörätuolilla.
Lehtisalissa sähköpöytiä riittävästi.
Käsidesiautomaatti ei näy näkövammaisille.
Infotaulut puuttuvat.
Ohjeistuksissa käytetty paljon englannin kieltä, ohjeistukset tulisi olla selkokielellä.
Yläkerrassa hyvät valot.
Yläkerrassa on esiintymistila. Tilaan ei pääse liikuntarajoitteiset.
Lasten osastolla myös paljon englannin kieltä.
Taaperotila ja minikeittiö ovat hyvät.
Lasten osastolle kaivattiin lisä kuvitusta.
Museokadun kivetys rosoinen, liikuntarajoitteisen vaikea kulkea.

Museo
• Uusi pääsisäänkäynti on Museokadulta vanhan museon ja pääkirjaston välisestä valkoisesta uudisrakennuksesta. Museoon on sisäänkäynti myös Maaherrankadun puolelta. Kauppakadulle vanhan sisäänkäynnin puolelle tulee
tehdä opasteet uudesta sisäänkäynnistä.
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Pääsisäänkäynnin ovella on terävä kynnys, joka tulee pyöristää.
Aula on harmaa ja melko kaikuisa. Tilaan kaivataan värikontrasteja.
Aulaan tuleva infotaulu on tarpeellinen.
Lattioista puuttuvat opastavat kohokuviot.
Puhuvaa hissiä kaivattiin.
Hisseihin tulee lisätä pistekirjoituksella infot kerroksista yms.
Hissiin tulee QR-koodin lukija. Asiakas saa lipun, jossa on QR-koodi ja sitä
näyttämällä hissin lukijalle pääsee koodin oikeuttamaan kerrokseen.
Kaikki säilytystilat ovat lukittavia lokeroita, joiden kädensija on hieman hankala.
Säilytyslokero toimii asiakkaan omalla millä tahansa omistamallaan sirukortilla. Ohjeet tästä tulee kuvittaa hyvin ja käyttää riittävän suurta tekstiä ja
selkokieltä.

7. Kuopion vammaispoliittinen ohjelma
•
•
•
•
•

Kuopion vammaispoliittinen ohjelma on päivitetty viimeksi vuonna 2009.
Ohjelma voidaan toteuttaa oppilastyönä, johon otetaan ohjausryhmä mukaan.
Tarjotaan aihetta yhteistyönä oppilaitoksille.
Vammaisneuvosto mukaan työhön.
Pyritään saamaan mukaan myös päättäjiä.

8. Kunnallisteknisen suunnittelun ajankohtaiset asiat
•
•

•

Paula Pakarinen esitteli kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen
ajankohtaisia asioita. Kunnallistekniset asiat (liite 1).
Käytiin alustavaa keskustelua ohjaavan laatan käytön periaatteista sekä esimerkiksi varoituslaattojen nastoista. Esimerkiksi Kauppakadulla varoituslaattojen nastat eivät ole kestäneet säätä ja ovat liukkaita. Palaamme keskusteluun uudelleen ensi vuoden kokouksessa.
Vammaisneuvosto toivoo, että kunnallisteknisessä suunnittelussa käytetään
aktiivisesti kokemusasiantuntijoita ja eri apuvälineiden käyttäjiä jo suunnitteluvaiheessa. Näin saamme varmistettua, että kaupunkirakentaminen on
turvallista ja kaikkia asukkaita huomioivaa.

9 llmoitusasiat, asiakaspalautteet ja muut kokouksessa esille otettavat asiat
•
•
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Mika Saastamoinen ja Sirpa Jouhkimo valmistelevat asiakaspalautteet seuraavaan kokoukseen.
Seuraava Teams-kokous pidetään keskiviikkona 16.12.2020, kello 14–16.
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8 Kokouksen päätös
•

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 ja toivotti hyvää talven sekä vuoden jatkoa kaikille.

Kuopiossa 10.12.2020

Mika Saastamoinen
puheenjohtaja
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