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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.10
2. Esteettömyys kaupungin tiloissa ja kiinteistöissä / suunnitteluarkkitehti Outi
Jääskeläinen
Tänä vuonna tehty esteettömyyskartoitukset uimalassa, urheilutalolla, kirjastossa ja
sosiaalikeskuksessa. Outi ehdotti, että kartoituksista tehdään muistiot ja niiden
perusteella kaupunki tekee ehdotuksen toimenpiteistä aikataulutuksineen. Ne ovat
työpapereita, jotka tilayksikkö säilyttää samassa paikassa.
Vammaisneuvosto tekee ehdotuksia kohteista. Esille tulivat mm. koulut
kartoituskohteena. Ensi vuonna kartoituskohteeksi Pohjolanrinteen koulu ja
Erämessualue kokonaisuutena.
Reijo toi esiin, että esteettömyysohjeet/oppaat tulisi laatia ja tallentaa saataviksi
kotisivuille. Tarkoituksena tehdä ensimmäinen opas Sosiaalikeskuksesta. Sitä voidaan
käyttää mallina muiden kohteiden esteettömyysoppaille.
Seuraavaan kokoukseen pyydetään katupäällikkö Toni Haapakoski, jotta voidaan
käynnistää katurakentamisen katselmus. Myös talvikunnossapitoon tulee kiinnittää
huomiota.
Hannu Nokkala ehdotti, että vane luovuttaa vuosittain esim. joulukukan organisaatiolle,
joka on ottanut toiminnassaan huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden.
Kaupungin tulee tapahtumalupia myöntäessään edellyttää, että esteettömyysasiat ja
saavutettavuus on huomioitu ja sen tulee näkyä tapahtumasuunnittelussa ja
dokumenteissa. Tämä saatetaan kaupunginhallituksen tietoon.
3. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2018
- Laaditaan esteettömyysopas Sosiaalikeskukselle, kun kartoituksen mukaiset
korjaukset tehty (kesä 2018)
- Laaditaan lista kohteista, joihin tehdään esteettömyyskartoitus toimintavuoden
aikana ja toimitetaan se Outi Jääskeläiselle jatkotoimia varten. Toteutetaan
esteettömyyskartoitukset sovittuihin kohteisiin.
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Järjestetään tapaaminen kaupungin yrittäjien kanssa esteettömyydestä –
huomioidaan toiminnassaan esteettömyyttä toteuttanut organisaatio (toukokuu
2018)
Seudullisen vammaispoliittisen ohjelman 2015–2020 seuranta
Kootaan ajantasainen lista Riihimäellä/seudulla toimivista vammaisjärjestöistä
Seurataan kuljetuspalvelujen laatua ja saatavuutta lainsäädännön uudistuessa

4. Lausunto valtuustoaloitteesta koskien terveyskeskusmaksuista luopumista
Puheenjohtaja esitti valtuustoaloitteen käsittelyn lykkäämistä tammikuun kokoukseen,
jotta asiaan ehditään perehtyä. Tuotiin esiin, että terveyskeskuksen tulisi tiedottaa
entistä selkeämmin terveydenhuollon maksukatosta. Terveyskeskuksen
sosiaalityötekijät ohjaavat tarvittaessa maksuasioissa.
5. Vammaisneuvoston edustajan valinta Riihimäen kaupungin
liikenneturvallisuusryhmään
Edustajaksi valittiin Hannu Nokkala ja varalle Esko Mäkinen. Sihteeri ilmoittaa
edustajat katupäällikölle.
6. Järjestökuulumiset
Invalidit: yhdistyksen sauna lämpiää läpi talven lauantaisin, lisäksi toiminnalliset
ryhmät: vesijumppa 1 x vkossa, Boccia 2 x vkossa
AVH-yhdistys: Kanta-Hämeen yhdistyksen puheenjohtajaksi Harri Rosendahl,
aluekerho Inkilänhovissa jatkaa.
Kehitysvammatuki: joulumyyjäiset viime viikonloppuna
Omaishoitajat: STEA:n avustus OmaisOivalle jatkuu, työntekijöiden
vastaanotto/neuvonta siirtyy Inkilänhovin tiloihin
Reumayhdistys: toiminta virkeää, jäsenmäärä nousussa
Näkövammaiset: liikuntatapahtuma 2 x vko, kerhotapaamiset 2 x kk.
7. Tiedotus- ja muut asiat
Vammaispalveluissa aloittaa sosiaaliohjaajan sijaisuudessa Joanna Terävä-Karhinen
2.1.2018.
Terveyskeskuksessa tilajärjestelyjä menossa. Terveyskeskuksen infopiste muuttaa
pääoven kohdalle. Penttilänkadun opasteita uusitaan.
Sovittiin, että neuvostolta pyydettyjä lausuntoja ym. voidaan hyvin työstää
sähköpostitse, mutta pitää vastata viesteihin ”vastaa kaikille” -toiminnolla.
Sovittiin että kutsutaan kaupungin uusi viestintäpäällikkö vammaisneuvoston
kokoukseen maaliskuussa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Järvenpää ja Reijo Kurkela.
8. Kevään kokousajat
to 1.2.2018 klo 15
to 22.3.2018 klo 15
to 24.5.2018 klo 15
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.55.
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