Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 3/2018

Aika:

torstai 24.5.2018 klo 15–16.48

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
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 klo 15.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Liisa Saarinen ja Maarit Lindholm-Teräväinen
3. Katurakentaminen ja esteettömyys / liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén ja
kunnossapidon työnjohtaja Sami Nikkinen Riihimäen kaupungilta
Anna-Maija Jämsén kertoi katujen suunnittelusta ja korjaamisesta. Katurakentaminen
ja kunnossapito sekä joukkoliikenne kuuluvat kaupunkikehityksen toimialan
kaupunkitekniikan alaisuuteen. Jämsénin näkemyksen mukaan budjettiin tarvittaisiin
korvamerkitty raha katujen esteettömyyden parantamiseen. Katujen kunnossapidosta
on viestitetty yksityisille toimijoille (kaapelityöt ym.), että katuun tulevat railot pitää
täyttää, mutta viesti menee perille heikosti, sanktiomenettelyä on harkittu.
Sami Nikkinen kertoi, että pienistä päivittäisistä korjauskohteista voi ilmoittaa hänelle
(puh. 040 330 4934) tai kunnossapitovastaava Arto Rämäkölle (puh. 040 330 4933).
Isommat kohteet vaativat erillisen päätöksen. Palautteet liikkumisen esteistä kannattaa
välittää katupäällikkö Toni Haapakoskelle ja kunnossapitovastaavalle. Suurin osa
esteettömyyttä koskevista palautteista tulee reunakivistä.
Tarja Simonen toi esiin näkövammaisille keskeisiä asioita. Hän kertoi, että katujen
kuopat on täytetty nopeasti, kun on tehnyt kaupungille ilmoituksen. Tietöiden aitaukset
ovat nyt aiempaa paremmat, mutta edelleen vaaranpaikkoja on mm. kylttien
sijoittelussa. Suojateiden maalausten hyvä näkyvyys sekä liikennevalot ja niiden
äänimerkkien kuuluvuus ovat tärkeitä turvallista liikkumista lisääviä asioista.

Reijo Kurkela totesi, että risteysten rakentamiseen pitäisi olla selkeä normisto mm.
reunakivien kaltevuudesta. Korkeat ja vaihtelevat reunakiveykset haittaavat yllättävän
paljon apuvälinein ja pyörällä liikkuvia. Ränneistä tulevat kourut jalkakäytävän poikki
muodostavat merkittävän esteen. Sami Nikkinen kertoi, että Hämeenkadun kouruista
suuri osa on vaihdettu asianmukaisiksi. Toinen kysymys on kevyenliikenteenväylien
pinnoite ja sen tasaisuus/katkoksellisuus. Katkokset pinnoitteessa aiheuttavat
pyörätuolilla liikkuvalle tärinää. Suojatietä pitäisi pystyä lähestymään apuvälineellä
turvallisesti kaikissa keliolosuhteissa.
Tuotiin esiin sairaalan piha-alueelle menevän jalkakäytävän päättyminen korkeaan
reunaan. Piharemontti alkamassa, Raija Vuorela vie viestiä asiasta.
Riihimäellä on paljon pysäkkejä, joissa ei ole levikettä. Niitä korjataan määrärahojen
puitteissa.
Esitettiin ehdotus, että Keskusaukion remontissa otettaisiin esteettömyys erityisesti
huomioon. Tavoitteena on, että esteettömyys olisi ohjenuorana kaikessa
kevyenliikenteen suunnittelussa. Vammaisneuvoston esteettömyysryhmä on aina
käytettävissä kohteiden testaamiseen, yhdyshenkilönä Reijo Kurkela.
Anna-Maija Jämsén kertoi heidän esittäneen, että keskustasta tulisi
kevytliikennepainotteinen ja risteykset olisivat kevyenliikenteen väylien tasalla. Lisäksi
hän kertoi olevan tulossa kokeiluun lisävalaistus suojatielle jalankulkijan napin
painalluksella.
Hannu Nokkala toi esiin kulun entisen Karavaanin paikalla sijaitsevalle S-marketille
olevan kevyenliikenteen kannalta hyvin hankalan. Ylipäätään Lasin koulun risteys on
heikosti valaistu. Anna-Maija Jämsén kertoi, että valaistusta uusitaan vuosittain pikku
hiljaa.
Jämsén kertoi keskustan suunnittelun etenevän kaupunkitekniikan puolella nyt
kaavoittajavetoisesti. Kaavoituksesta vastaa tällä hetkellä Anniina Korkeamäki.
4. Hämeen Setlementin järjestötyöhankkeen esittely / järjestökoordinaattori Suvi Silvola
Suvi Silvola ei saapunut paikalle. Hänet kutsutaan vammaisneuvoston seuraavaan
kokoukseen.
5. Järjestökuulumiset
Invalidit: sauna lämpiää nyt kesäkaudella ti, to ja la. Kalastuskisat keskiviikkoisin.
Terveyskeskus: pihasuunnitelmaa tehty ja asiakasraatia kuultu. Piharemontti valmistuu
kesän aikana. Uusi johtajaylilääkäri Olli Huuskonen aloittaa virassa 1.8.2018.
Sosiaali- ja terveyslautakunta: kotihoidon järjestäminen isona asiana. Avh-yhdistyksellä
kesällä museo-ruokailutapahtuma.
Reuma-yhdistys: ohjelmassa kesäteatteria, elokuussa miesten ilta, syyskuussa naisten
ilta, ulkoilupäivä Riihikodin asukkaille, konsertti vuoden lopussa.
Kehitysvammatuki: järjestötyöhankkeessa oltu mukana, kolmen yhdistyksen yhteistä
toimistotyöntekijää suunniteltu. Kesällä retkiä ym.
Omaishoitajat: kesäretki Vääksyyn, saatu avustusta haja-asutusalueiden jäsenille
taksikyyteihin, jotta pääsee osallistumaan yhdistyksen tilaisuuksiin. Riihikodin
tilapäishoidosta annettu kriittistä palautetta. OmaisOiva hankkeen työntekijä Minna
Heikkilä voisi tulla vammaisneuvoston kokoukseen syksyllä kertomaan toiminnasta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: robotiikan Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään
Riihimäellä tammikuussa 2019. Robotiikka näkyy opetuksessa varhaiskasvatuksesta
lähtien. Robotiikalla tulee olemaan merkitystä vammaisten henkilöiden kannalta.
Näkövammaiset: kesäretkiä mm. Hirvijärvelle. Ikäihmisten messuille osallistutaan.
Yhdistyksen esitteen uusiminen käynnissä. Liikuntaleiri Lepolassa Lahdessa.
Terveyskeskuksen asiakasraadissa päästy vaikuttamaan hyvin. Terveystietopiste
yhdistysten yhteistyönä alkamassa Inkilänhovissa.
Diabeetikot: seudullinen kesäleiri lapsille, kesäkauden päättäjäiset.
6. Tiedotus- ja muut asiat
Lopen vammaisneuvoston puheenjohtaja otti yhteyttä Pirjo-Liisa Snellman-Tenhuseen
tiedustellen, onko ollut puhetta seudullisen vammaispoliittisen ohjelman
seutukunnallisesta seurannasta. Keskusteltiin asiasta. Näkemys on, että seudullista
vammaispoliittista ohjelmaa ei olla päivittämässä, mutta voidaan pitää ensi talvena
yhteinen kokous Hausjärven ja Lopen vammaisneuvostojen kanssa ja keskustella sekä
nykytilanteesta että tulevaisuuden näkymistä.
Elokuva Tokasikajuttu Kino Sammossa sunnuntaina 27.5. klo 14 kaikille avoimena ja
ilmaisena näytöksenä elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sammon ja Kehitysvammatuen
yhteistyössä järjestämänä.
Leena Toivonen kertoi tulevasta maakunnallisesta kuljetuspalvelukeskuksesta ja
taksiliikennöinnin muutoksista 1.7.2018 lukien. Asiakkaille lähetetään asiasta tiedote
mahdollisimman pian. Tiedote lähetetään myös vammaisneuvoston jäsenille.
7. Syksyn kokousajankohdat
Kokoukset pidetään klo 15–17 seuraavina torstai-päivinä:
20.9.2018
25.10.2018
22.11.2018
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.48
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