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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.
2. Vammaisneuvosto kuntalain mukaisena toimijana / hallintojohtaja Jussi Savola
Vammaisneuvoston asema muuttui 1.6.2017 kuntalain muutoksen myötä
lakisääteiseksi. Tämä lisää neuvoston painoarvoa entisestään. Nyt toimintansa
aloittanut vammaisneuvosto on asetettu kaupunginhallituksen päätöksellä 9.10.2017 §
392. Kaupunginhallitus tulee pyytämään vammaisneuvostolta entistä enemmän
lausuntoja ja odottaa siltä myös aloitteita. Puheenjohtaja muistuttaa, että myös
lautakuntien tulee muistaa pyytää lausuntoja vanhus- ja vammaisneuvostoilta.
Muistion liitteenä Jussi Savolan esitys
3. Vammaisneuvoston jäsenten esittäytyminen
Käytiin esittäytymiskierros.
4. Vammaisneuvoston järjestäytyminen, mahdollisten työryhmien muodostaminen ja
kokouskäytännöistä sopiminen
Neuvoston puheenjohtaja ja sihteeri ovat valmiiksi nimitetyt. Päätettiin, että jokaisessa
kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Muistiot laaditaan ja lähetetään heti
tarkastajille. Kun he ovat tarkastaneet muistion, se lähetetään kaikille neuvoston
jäsenille sekä kaupungin hallintoon kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi.
Muistiot julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.
Kokoukset pidetään joka toinen kuukausi, paitsi kesäkaudella. Puheenjohtaja voi
tarvittaessa kutsua neuvoston koolle myös muulloin. Lisäksi sähköpostitse voidaan

kysyä mielipidettä ja puh.joht. ja sihteeri koostavat vastauksen, mikäli tarvitaan nopeaa
kommentointia. Ennen vastauksen lähettämistä se lähetetään neuvoston jäsenille
tarkistettavaksi. Kokouksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi.
Kokousten aloitusajaksi sovittiin klo 15. Kokouspaikkana on Matkakeskuksen 1.
kerroksen neuvotteluhuone. Kaupunki kustantaa kokoustarjoilun ja jäsenille maksetaan
kokouspalkkio. Varajäsenet voivat osallistua vain, jos varsinainen jäsen on poissa.
Muistio ja kokouskutsu lähetetään kuitenkin aina kaikille.
Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa laaditaan neuvostolle toimintasuunnitelma
vuodelle 2018 toiminnallisine tavoitteineen.
Neuvoston alatyöryhmänä toimineen esteettömyystyöryhmän toimintaa päätettiin
jatkaa. Jäseniksi nimettiin Tarja Simonen, Risto Järvenpää, Reijo Kurkela ja Esko
Mäkinen, lisäksi käytettävissä ovat Hannu Nokkala ja Maarit Lindholm-Teräväinen.
Muita alatyöryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin tässä kokouksessa Hannu Nokkala ja Esko Alakangas.
5. Vammaisneuvoston näkemykset palvelulinjan liikennöinnin kehittämiseksi /
liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö
Kimmo Männistö kertoi palvelulinjan toiminnasta. Palvelulinjan reittejä kehitetään
edelleen, kun aikataulukausi vaihtuu vuoden vaihteessa. Vammaisneuvostolta kysyttiin,
missä palvelulinjan olisi hyvä kulkea. Toiveena on esitetty, että linja kulkisi useammin
sairaalan suuntaan. Neljän viikon kesätauko heinäkuussa todettiin hankalaksi. Kimmo
Männistö kertoi, että tauon syyt ovat taloudellisia. Esitettiin myös toive palvelulinjan
kulkemisesta Hirvijärvelle kesäaikaan, sillä seurakunnan leirikeskuksessa on esteetön
sauna.
6. Tiedotus- ja muut asiat
Esteettömyysryhmä teki 6/2017 esteettömyyskierroksen uimalahallissa, kirjastossa ja
urheilutalossa. Reijo Kurkela kysyy katselmuksen organisoineelta uimalan esimies
Marko Perälältä kierrosten yhteenvetoraporttia.
Kimmo Männistö lupasi selvittää kaupunkikehityksen puolelta, mitä kautta päästäisiin
osallistumaan Riihimäen aseman seudun suunnitteluun esteettömyyden kannalta.
Leena Toivonen kertoi, että vammaispalvelun toimisto on muuttanut
Sosiaalikeskukseen osoitteeseen Jarrumiehenkatu 15.
7. Seuraava kokous
To 14.12. klo 15.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.
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