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RIIHIMÄEN VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
28.10.2021 klo 14
Virastokeskus Veturi, Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki, neuvottelutila Voima
Osallistujat
Petri Mattila

kaupunginhallitus, puheenjohtaja

Marja-Liisa Saarinen

sosiaali- ja terveyslautakunta

Raisa Laurila-Hakulinen

elinvoimalautakunta

Jukka Mursula

sivistyksen ja osaamisen lautakunta (paikalla klo 15 alkaen)

Raija Vuorela

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Tarja Simonen

Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry

Pirjo Rautanen

Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry

Tiina Siivonen

Riihimäen Seudun Invalidit ry

Päivi Sinivuori

Riihimäen Kehitysvammatuki ry (klo 15.45 saakka)

Esko Mäkinen

Riihimäen seudun reuma-tules ry

Reijo Kurkela

Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Leena Toivonen

Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut, sihteeri

Käsitellyt asiat
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.
2. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Saarinen ja Raisa Laurila-Hakulinen
3. Vammaisneuvoston jäsenet esittäytyivät ja kertoivat omista taustayhteisöistään.
4. Käytiin läpi vammaisneuvoston järjestäytyminen, työryhmien muodostaminen ja
kokouskäytännöistä sopiminen. Päätettiin jatkaa esteettömyystyöryhmän toimintaa,
koska esim. julkisten tilojen saneeraukset vaativat tavanomaisia kokouksia tiiviimpää
perehtymistä ja vaikuttamista asioihin. Työryhmän jäseniksi nimettiin Reijo Kurkela,
Tiina Siivonen, Esko Mäkinen ja Tarja Simonen. Reijo nimettiin työryhmän vetäjäksi.
Kokousajankohdista sovittiin, että kokoukset voidaan pitää klo 8-16 välillä, kun
ajankohta sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio,
jonka maksamista varten jäsenen tulee toimittaa tiedot luottamushenkilörekisteriin.
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Kokouskutsut ja muistiot toimitetaan myös varajäsenille. Mikäli varsinainen jäsen ei
pääse kokoukseen, hän ilmoittaa asian sihteerille, joka kutsuu paikalle varajäsenen
vuorotteluperiaatteella. Asialistat ja muistiot julkaistaan kaupungin kotisivuilla, kun
muistio on tarkistettu. Sihteeri tiedottaa käytännöstä Riihimäen seudun
vammaisjärjestöjä.
5. Käytiin läpi vammaisneuvoston roolia kuntalain mukaisena toimijana. Liitteenä
PowerPoint-esitys (liite1).
6. Käsiteltiin lausunnon antamista varten Riihimäen asunto-ohjelmaluonnos 2021–
2024, joka oli lähetetty jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Lausunto liitteenä (liite 2).
7. Vammaisneuvoston edustajaksi Riihimäen kaupungin taidetyöryhmään nimettiin
Pirjo Rautanen.
8. Tiedotus- ja muut asiat
Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden
oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestää valtakunnallisen Vammaisneuvostopäivän 22.–23.11.2021 klo 13–16 kahden iltapäivän mittaisena
verkkoseminaarina. Tapahtuman tavoitteena on, että vammaisneuvostojen
edustajilla on mahdollisuuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon
sekä yhteiseen kehittämiseen. Vammaisneuvosto pitää osallistumista tärkeänä ja
toivoo että mahdollisimman moni vammaisneuvoston jäsen voi siihen osallistua.
Ilmoittautumisohjeet on lähetetty jäsenille.
Leena Toivonen kertoi maakunnallisen kuljetuspalvelujen hankinnan etenevän
neuvottelumenettelyn mukaisesti. Uuden hankintasopimuksen on määrä tulla
voimaan 1.7.2022. Päätettiin, että Tarja Simonen jatkaa vammaisneuvoston
edustajana hankinnan ohjausryhmässä käyttäjäasiantuntijana.
Riihimäen kaupungin kehittämispäällikkö Salla Vahermo on lähestynyt
vammaisneuvostoa Riihimäen kaupungin strategiatyön laadinnassa. Kaupunki
haluaa osallistaa eri sidosryhmiä strategiatyöhön mahdollisimman laaja-alaisesti ja
saada kuuluviin, mitä kaupungin asukkaat ja eri sidosryhmät pitävät tärkeinä
asioina, jotta Riihimäellä on hyvä asua, elää, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa.
Osallistamisen kautta kerätty aineisto toimii osaltaan strategiatyön tausta-aineistoa
ja se tullaan esittelemän valtuustolle kokonaisuudessaan loppuvuodesta.
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Vammaisneuvoston jäsenille on tulossa asiasta kysely sähköpostiin lähiaikoina.
Riihimäen kaupungin strategiatyöstä ja aikatauluista voi lukea kaupungin internetsivuilta https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimakistrategia/rakasriksu2035/
Puheenjohtaja kertoi uimahallin ja maauimalan saneerauksen hankesuunnittelun
käynnistymisestä. Saneeraus merkitsee tilojen sulkua melko pitkäksikin ajaksi.
Keskustelussa tuli esiin toive kaupungille järjestää sulkujen ajaksi kuljetuksia
Hyvinkään uimahalliin ja uimalaan. Lisäksi todettiin, että vammaisneuvosto on
halukas olemaan mukana saneerauksen suunnittelussa ja toteutuksessa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta käyttäjien näkökulma esteettömyyteen
tulee varmistetuksi.
Vammaisneuvoston yhdistysjäsenten varahenkilöksi nimetty Riihimäen seudun
huonokuuloiset ry:tä edustava Pekka Toivonen on ilmoittanut yhdistyksen
lopettavan toimintansa lähiaikoina, minkä johdosta hän luopuu vammaisneuvoston
varajäsenyydestä. Päätettiin, että Toivosen tilalle ei valita uutta varajäsentä, vaan
kaksi jo valittua varajäsentä riittävät.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään perjantaina 17.12.2021 klo 13–15. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

Puheenjohtaja Petri Mattila
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