Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 3/2017

Aika:

keskiviikko 24.5.2017 klo 15-17

Paikka:

Matkakeskus, Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki (1.
kerroksen kokoustila)

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

puheenjohtaja, kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyslautakunta
tekninen lautakunta
Riihimäen Seudun Invalidit ry
Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry
Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
Riihimäen Kehitysvammatuki ry
varajäsen, Riihimäen seudun reuma-tules ry
varajäsen, Riihimäen Seudun Huonokuuloiset ry
Riihimäen seudun terveyskeskus
sihteeri, Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Vammaispoliittisen ohjelman käsittely kaupungin viranhaltijoiden kanssa 10.5.2017,
tapaamisen arviointikeskustelu
Tilaisuudesta laadittiin muistio. Keskustelu tilaisuudessa oli hyvää. Pettymys oli, että
tilaisuuteen kutsuista paikalle pääsivät vain Timo Turunen (sote), Anne Availa
(kaupungin viestintä) sekä Pasi Koistinen (kulttuuri- ja vapaa-ajan toimi). Vähäisestä
osallistujamäärästä johtuen päätettiin tapaamisessa keskittyä liikuntapaikkojen
esteettömyyden parantamiseen sekä kaupungin viestinnän (erityisesti kotisivut)
saavutettavuuden parantamiseen. Pettymys oli, että Anne Availa ei luvannut teettää
kotisivujen esteettömyyskartoitusta.
Tilaisuuden jälkeen Reijo Kurkela sai tiedon, että 9.6. klo 9 tehdään Uimalan
esteettömyyskartoitus ja sen jälkeen tehdään Urheilutalon kartoitus esimies Marko
Perälän johdolla. Selvitykseen osallistuvat Reijo Kurkela, Eila Aalto, Tarja Simonen ja
Risto Järvenpää. Tavoitteena tulee olla esteettömyysoppaiden laatiminen kyseisiin
rakennuksiin. Leena Toivonen kertoi, että Yritystalon sisäänkäynnin luiskaan on tulossa
käsijohde ja rappuun stoppari.
Seuraavalle vammaisneuvostolle suositellaan vastaavan tilaisuuden järjestämistä
vuosittain. Mukaan kutsutaan myös isännöitsijä Minna Hakala. Seuraavan
vammaisneuvoston tulisi pitää huoli siitä, että kaupungin kotisivuille tehdään
esteettömyyskartoitus.

4. Vammaisneuvostokauden yhteenveto ja tulevaisuuden haasteet
Kausi on ollut positiivinen, on saatu paljon asioita aikaan. Puheenjohtaja on ollut
aktiivinen ja tuonut tietoa. Tiimi on ollut hyvä. Tiedottamiseen oltu tyytyväisiä.
Työskentelyn henki ollut rakentava.
Tulevaisuuden haasteena on vammaisneuvoston työmäärän lisääntyminen
(lakisääteisyys), jäsenten sitoutuminen on tärkeää. Alatyöryhmiä on perustettava lisää,
mm. liikkumispalveluiden seurantaan (sis. maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus).
Tärkeätä olisi myös edistää vammaisten työllistymistä. Vammaisten henkilöiden avotyö
kaupungin yksiköissä tulisi muuttaa työsuhteiseksi, silloin kun kyse on pitkäaikaisesta
työskentelystä. Yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa tulisi virittää. Keskeinen tehtävä
on virkamiesten tietotasoon ja asenteisiin vaikuttaminen, kouluttaminen
vammaisasioissa.
5. Uuden vammaisneuvoston nimeämiseen valmistautuminen
Prosessi on mennyt aiemmin siten, että kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja
sen jälkeen on pyydetty vammaisjärjestöjä nimeämään edustajansa. Ilmoitetaan
hallintojohtajalle, että vammaisjärjestöille on varattu alustavasti aika tilaisuudelle 31.8.
klo 15, jossa ne valitsevat edustajansa vammaisneuvostoon. Sihteeri varaa tilan ja
tiedottaa hallintopäällikköä asiasta.
6. Tiedotus- ja muut asiat
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.
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puheenjohtaja

Leena Toivonen
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