Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 2/2018

Aika:

torstai 22.3.2018 klo 15–17.05

Paikka:

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

Osallistujat:
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
Marja-Liisa Saarinen
Maarit Lindholm-Teräväinen
Hannu Nokkala
Esko Alakangas
Risto Järvenpää
Reijo Kurkela
Esko Mäkinen
Tarja Simonen
Päivi Sinivuori
Raija Vuorela
Leena Toivonen

puheenjohtaja, kaupunginhallitus
sosiaali- ja terveyslautakunta
kaupunkikehityslautakunta (pois klo 15.45–16.30)
sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
Riihimäen Seudun Invalidit ry
Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Riihimäen seudun reuma-tules ry
Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
Riihimäen Kehitysvammatuki ry
Riihimäen seudun terveyskeskus
sihteeri, Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo15.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Sinivuori ja Raija Vuorela.
3. Kaupungin viestintä ja saavutettavuus / Vivikka Richt
Kaupungin viestintä päällikkö Vivikka Richt esittäytyi ja avasi keskustelun. Reijo
Kurkela toi esiin kaupungin verkkosivujen vaikeakäyttöisyyden. Käyttöohjeet puuttuvat.
Fontit ja kontrastit tulee huomioida (linkkien oranssi väri ei näy). Sähköistä viestintää
tulee parantaa saavutettavammaksi. Tarja Simonen toi esiin, että kaupunkilaisissa on
paljon henkilöitä, joille sähköisten viestimien käyttö ei onnistu tai he ovat siinä
tottumattomia. Kaupungin kotisivujen suurennostoiminto tulee korjata toimivaksi. Päivi
Sinivuori esitti, että kaupungin viestinnän kuvamateriaaleihin tulisi saada mukaan myös
”erilaisia” kaupunkilaisia, esim. kehitysvammaisia henkilöitä. Marja-Liisa Saarinen toi
esiin sähköisten hakulomakkeiden tarpeen sekä tarpeen saada ohjausta lomakkeiden
ja sivujen käyttöön. Ideana esitettiin, että Virsussa tai mahdollisessa
Kumppanuustalossa voisi olla piste, jossa voisi käyttää tietotekniikkaa ohjatusti.
Mahdollisesti myös Tietotuvassa voisi olla tällainen piste, jossa avustettaisiin
kaupungin sähköisten palvelujenkäytössä. Lisäksi tuotiin esiin markkinointivinkkinä
esteettömät Erämessut.
Vivikka Richt lupasi selvittää, voisiko kotisivujen linkkien fontin värin muuttaa
nopeastikin.
Vammaisneuvoston esteettömyysryhmä on käytettävissä mm. kotisivujen toimivuuden
testaamiseen.
4. Kaupungin osallisuusohjelman esittely / Niina Matkala
Osallisuusohjelmaa valmistelevan työryhmän jäsen, kaavasuunnittelija Niina Matkala
esitteli osallisuusohjelman taustaa ja sen valmistelua. Kaupunginvaltuusto päättää

ohjelmasta kokouksessaan 4.6.2018. Palautteen ja ideat osallisuusohjelmaan liittyen
voi välittää osoitteeseen liikunta@riihimaki.fi 30.4.2018 mennessä. Esitys muistion
liitteenä.
5. Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman
päivittämistyöryhmään
Vammaisneuvosto nimesi työryhmään Reijo Kurkelan.
6. Kaupunkikehityksen toimialueen lausuntopyyntö Riihimäen rakennetun ympäristön
ohjelman luonnoksesta
Ohjelmaluonnoksesta ei tullut esiin erityistä. Suunnittelua ja korjausta koskevissa
käsikirjoissa (s. 18) tulisi olla huomioituna esteettisesti toimiva esteettömyys. Hannu
Nokkala laatii vammaisneuvoston lausuntoluonnoksen. Lausunto toimitetaan
kaupunkikehityslautakunnalle 29.3.2018 mennessä.
7. Lausunto valtuustoaloitteesta koskien terveyskeskusmaksuista luopumista,
jatkoseuranta.
Valtuustoaloite menossa sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn huhtikuussa, kun
kaikki lausuntopyynnöt ovat saapuneet.
8. Vammaisjärjestöjen yhteystietojen kerääminen ja päivittäminen
Hämeen Setlementillä on hanke, jossa kerätään Riihimäen seudun yhdistysten tiedot
yhteen paikkaan. Sihteeri pyytää hankkeen työntekijän seuraavaan kokoukseen
esittelemään hanketta.
9. Katupäällikkö Toni Haapakosken kutsuminen vammaisneuvoston kokoukseen (muistio
5/2017)
Sovittiin, että sihteeri pyytää katupäällikkö Toni Haapakoski vammaisneuvoston
seuraavaan kokoukseen 24.5.2018.
10. Järjestökuulumiset
Siirrettiin järjestökuulumiset seuraavaan kokoukseen.
11. Tiedotus- ja muut asiat
- Leena Toivonen kertoi maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja liikennöinnin
hankintaa koskevan tarjouspyynnön julkaisusta. Kuljetuspalvelukeskuksen on
tarkoitus aloittaa toimintansa heinäkuussa 2018. Pohjana on viime vuonna
valmisteltu tarjouspyyntö. Tiedote asiasta kaupungin kotisivuilla.
- Raija Vuorela kertoi, että sairaalalle tehdään pysäköinnin muutostyöt kevään ja
kesän aikana ja inva-pysäköintipaikkoja lisätään.
- Tarja Simonen toi esiin näkövammaisten huolen Puputin risteyksen liikennevalojen
poistamisesta. Maarit Lindholm-Teräväinen lupasi viedä viestiä eteenpäin.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous torstaina 24.5.2018 Matkakeskuksen 1. kerroksen kokoustilassa.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
puheenjohtaja

Leena Toivonen
sihteeri

