Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 1/2017

Aika:

keskiviikko 18.1.2017 klo 15.05–17.00

Paikka:

Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2 a, Riihimäki (1.
krs, lounaskahvila Ingafen takana oleva kokoustila)

Osallistujat:
Anssi Kemppi
Eija Aittola
Marja Tarkkonen
Risto Järvenpää
Seija Kukkonen
Reijo Kurkela
Tarja Simonen
Päivi Sinivuori (poissa)
Eila Aalto
Unto Kallionalusta
Raija Vuorela
Leena Toivonen

puheenjohtaja, kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyslautakunta
tekninen lautakunta
Riihimäen Seudun Invalidit ry
Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry
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Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
Riihimäen Kehitysvammatuki ry
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. Vammaisneuvoston toimikauden jatkuminen 31.5.2017 asti ja toimintasuunnitelma
loppukaudelle
- Seurataan ja edistetään vammaispoliittisen ohjelman toteutumista Riihimäellä
- Seurataan ja kommentoidaan Oma Häme toimintasuunnitelman toteutumista
4. Riihimäen kaupungin seurantaraportti vammaispoliittisesta ohjelmasta 2015–2020
- Eri toimialat ovat vieneet ohjelman toimenpide-ehdotuksia eteenpäin hyvin
vaihtelevasti. Osa toimenpiteistä on toteutettu, osan suhteen ei ole käytännössä
tehty mitään. Tarvitaan paljon asenteellista muutosta ja osaamisen ja oppimisen
lisäämistä, mm. esteettömyysratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Keskusteltiin siitä, miten kaupungin toimialat ja johtavat viranhaltijat saadaan
sitoutettua vammaispoliittisen ohjelman toteuttamiseen ja sen edellyttämien
resurssien luomiseen (esim. esteettömyysratkaisujen tekemiseen). Päätettiin, että
vammaisneuvosto kutsuu kaupungin johdon (kaupunginjohtaja, toimialojen johtajat,
viestintäpäällikkö) 10.5.2017 klo 9-12 välisenä aikana aamupäiväseminaariin, jossa
käsitellään vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanoa.
- Puh.joht. kirjoittaa vammaisneuvoston vastauksen seurantaraporttiin käydyn
keskustelun pohjalta ja toimittaa sen palvelualuepäällikkö Timo Turuselle.
5. Lausuntopyyntö: Riihimäen kaupungin yleiskaavaehdotus 2035
Vammaisneuvoston v. 2016 asiassa antama lausunto on edelleen pätevä. Todettiin,
että liikunta- ja kevyenliikenteen reittejä suunniteltaessa tulee huomioida esteettömyys,
erityisesti risteysalueiden suunnittelu ja toteutus (laadittava selkeä normi
rakentamiseen). Reijo Kurkela laatii esteettömyysryhmän edustajana lyhyen
kannanoton ja puh.joht. toimittaa sen perille sähköisesti.

6. Oma Häme toimintaohjelman kommentointi
Käytiin läpi kommentointilomake keskustellen. Sihteeri lähettää vastaukset Oma Hämeorganisaatiolle.
7. Tiedotus- ja muut asiat
Reijo Kurkela toi terveiset YK:n vammaisyleissopimusta käsittelevästä Vammaisten
henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus -seminaarista 1.12.2016. YK:n
vammaisyleissopimus on velvoittavuudeltaan lakiin verrattavaa normistoa. Ei ole
olemassa erikseen vammaisten yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä turvaavaa lakia,
vaan yksi yleinen kaikkia kansalaisia ja ryhmiä koskeva yhdenvertaisuuslaki. Lain
mukaan organisaatioilla (oppilaitokset, viranomaisorganisaatiot, yli 30 hengen
työpaikat) tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma. Suomen ensimmäinen
vammaisyleissopimuksen seurantaraportti laaditaan kansainväliselle komitealle v. 2018
ja sen jälkeen 4 vuoden välein. Kansalaisjärjestöt voivat tehdä rinnakkaisraportteja.
Myös yksityinen henkilö voi tehdä valituksen kansainväliselle komitealle.
Vammaisneuvostojen keskeinen tehtävä on seurata ruohonjuuritasolla, miten
yleissopimuksen periaatteita noudatetaan. Sopimuksesta julkaistaan selkokielinen
versio.
Päätettiin, että vammaisneuvoston kokousmuistiot toimitetaan 1/2017 lähtien tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja kaikkien toimialojen lautakunnille.
Sovittiin, että Reijo Kurkela laatii vammaisneuvoston nimissä kirjeen Riihimäen
teatterille induktiosilmukan oikeasta käytöstä. Tietoon on tullut, että näytöksissä kaikilla
näyttelijöillä ei ole ollut mikrofonia, minkä vuoksi induktiosilmukka ei ole toiminut, eikä
yleisön jäsenten yhdenvertaisuus toteutunut.
Marja Tarkkonen kertoi, että ongelmalliseen Länsitien ja Kirjauksentien risteykseen on
tulossa liikenneympyrä, joka valmistuu vuonna 2019. Sitä ennen tehdään
tilapäisratkaisuja risteyksen turvallisuuden parantamiseksi.
Eila Aalto antoi palvelulinjan uudesta aikataulusta tullut hyvää palautetta. Hän kertoi,
että palvelulinjalle on tullut uusia käyttäjiä. Liikennetekniikan asiantuntija Kimmo
Männistö on ollut erinomainen yhteistyökumppani palvelulinjan kehittämisessä
yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa.
8. Seuraava kokous
Torstai 30.3.2017 klo 15–17
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.
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