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Riihimäen seudun terveyskeskus

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.32.
Kirjastotoimen johtaja Kaija Viskari kertoi kokouksen aluksi kirjaston toiminnasta.
Kirjastotyö on muuttunut; asiakaslähtöisyyteen on edelleen panostettu, vaikka samalla
asiakkaan itsepalvelukin on lisääntynyt. Kehitetty monenlaisia toimintoja varsinaisen
kirjastotoimen lisäksi. Sisääntuloon saatu tänään pienet luiskat, joiden avulla
liikuntarajoitteisen ja apuvälineen käyttäjän on helpompi päästä sisään. Kirjasto on
valmistunut 1986, vuosien saatossa tehty vain pieniä peruskorjauksia. Arkkitehtuuriltaan
kirjasto on monelta osin pysynyt ajassa mukana; valoisuus, paljon ikkunoita. Jatkossa
pyritään saamaan varastot auki asiakkaille, muutostyöt käynnissä. Kirjasto on saanut paljon
kiitosta ja tunnustusta erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävästä
yhteistyöstä. Hankintoihin vaikuttaa budjetista vähennetty 100 000 € vuodelle 2019.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Simonen ja Sanna Heino.
3. Valtuustoaloite: Lausuntopyyntö päihde- ja mielenterveysneuvoston perustamisesta

Valtuustoaloitteella pyydetään vammaisneuvostolta kannanottoa 30.11.2018 mennessä
päihde- ja mielenterveysneuvoston perustamisesta. Mm. Raija Vuorela ja Reijo Kurkela
pitävät asiaa tärkeänä ja kannatettavana. Reijo Kurkela painottaa, että neuvoston
perustaminen tulee kuitenkin harkita ja valmistella huolella. Kokemusasiantuntijuuteen
liittyy monia puolia, miten näyttäytyy päihde- ja mielenterveystyössä. On pohdittava, onko
neuvostona toimiva yhteistyö tässä kohtaa tarkoituksenmukainen tapa saada
asianosaisten/kokemusasiantuntijoiden ääni kuuluviin. Joka tapauksessa jollakin tapaa on
kokemusasiantuntijuutta kuultava nykyistä enemmän. Tarja Simonen kysyy, ovatko
asiakkaat itse olleet tähän halukkaita ja aloitteellisia? Tämä ei tule aloitteessa esille.
Simonen jatkaa, onko hyvä ajatus, että päihde- ja mielenterveysongelmat yhdistetään
yhteen neuvostoon? On ainakin hyvä kiinnittää huomiota, että päihde- ja
mielenterveysongelmat eivät aina kuulu yhteen. Raija Vuorela tuo esille, että päihde- ja
mielenterveyskuntoutus toimivat terveydenhuollon puolella yhdessä, ehkä tämä hyvä
toteuttaa myös neuvostotasolla. Reijo Kurkelan näkemys valmistelutyön osalta jaetaan ja
kokouksessa sovittiin, että Reijo Kurkela kirjoittaa asiasta vammaisneuvoston kannanoton.
4. Sote-kuljetusten tilanne
Mia Lähdeniemi kertoo Sote-kuljetusten tilanteesta vammaispalveluiden edustajana Leena
Toivosen ollessa estyneenä osallistumaan kokoukseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on käsitelty 14.8.2018 tehty kuntalaisaloite
kuljetuspalveluiden palauttamisesta entiselleen. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa
kuntalaisaloitteen tekijälle, että kuntalaisaloite ei anna aihetta välittömiin toimenpiteisiin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa kuljetuspalveluiden toteutumisen tilannetta.
Hankintalainsäädännöstä ja liikenteen palveluista annetun lain voimaantulosta johtuen
kuljetuspalvelujen hankkiminen toteutettiin tarjouskilpailulla. Maakunnallinen
kuljetuspalvelu on ollut toiminnassa Riihimäellä 1.7.2018 lähtien. Lainsäädännöstä johtuen
30.6.2018 asti voimassa olleeseen järjestelmään ei voida palata. Hankintalainsäädäntö ei
myöskään mahdollista etukäteistilausajan poistamista kokonaan, koska se muuttaisi
tarjouspyynnön perusteita jälkikäteen merkittävästi. Käyttöönottoprojektissa on selvitelty
mahdollisuus ottaa käyttöön pikamatkoja, joissa etukäteistilausaikaa ei vaadita. Näitä
pikamatkoja on tarkoitus tulla jatkossa myöntämään neljä yhdensuuntaista matkaa
kuukaudessa. Pikamatkojen käytöstä on tulossa erillinen tiedote mahdollisesti jo
loppuvuoden 2018 aikana.
Tarja Simonen kertoo keskustelleensa kaupungin liikennetekniikan asiantuntija Kimmo
Männistön kanssa palvelulinjan ja kaupungin julkisen liikenteen käytön maksuttomuudesta
liikuntaesteisten osalta. Nykykäytännön mukaisesti EU:n vammaiskortilla pääsee
kulkemaan maksutta palvelulinjalla ja julkisen liikenteen reittilinjoilla. Vammaiskortin
hankkiminen, mikä on mahdollista vain sähköisesti, tuottaa monille, erityisesti ikäihmisille
hankaluuksia. Simonen on tiedustellut Männiköllä, voisiko esimerkiksi näkövammaiskortilla
kulkea maksutta. Näkövammaiskortilla voi kulkea maksutta VR:n junavuoroilla (tarkennus

26.11.2018: näkövammaiskortin haltijan, jolla näkövamma vähintään 65 %, saattaja kulkee
junassa maksutta, näkövammainen itse maksaa normaalin lipun hinnan). Onkohan muilla
yhdistyksillä vastaavia jäsenkortteja/etuja? Männistö on luvannut selvittää asiaa ja tämä
otetaan vammaisneuvostossa uudelleen esille.
5. Järjestöjen kuulumiset
Omaishoitajat, Reijo Kurkela: viikko 48 on omaishoitajien viikko. Mm. ma klo 12.30
Riihikodissa kahvikonsertti, kierretään myös Lopella ja Hausjärvellä
palveluasumisyksiköissä. Palveluesimies Piia Sneckin kanssa tulossa palaveri asiakasraadin
perustamisesta Riihikotiin kevään 2019 aikana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta/Marja-Liisa Saarinen. Viimeisimmässä lautakunnassa
keskusteltu paljon mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen tilanteesta ja olemassa olevista
palveluista. Pohdintaa käyty, löytyykö kunnan palveluista/yksiköistä, mm.
asumispalveluiden osalta riittävää osaamista päihde- ja mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluihin. Keskustelua käyty myös tulevista kilpailutuksista, mm. Kalevanrinne.
Huolta herättää alueen nuorten mielenterveysongelmaisten suuri määrä. Lisäksi
kuljetuspalvelut puhuttivat.
Reuma-Tules, Esko Mäkinen: Yhdistys järjestää Virsussa joulupuuron 10.12., muuten
loppuvuosi hiljentymistä kohti joulun aikaa. Uusi toimintakalenteri julkaistaan
tammikuussa, mm. paljon liikuntatapahtumia/ryhmiä tulossa.
Riihimäen Seudun Diabeetikot/Esko Alakangas: toiminnassa olevan perhekerhon uutta
vetäjää etsitään, vapaaehtoistoimijoita tuntuu olevan vaikea löytää.
Kehitysvammatuki/Sanna Heino: osallistuminen Rivakan joulumyyntiin 1.12. on yhdistyksen
vuoden suurin tapahtuma.
Terveyskeskus/Raija Vuorela: influenssarokotukset alkamassa. Fysioterapia saamassa
lisätilaa ryhmätoimintaa varten vuoden alussa, samalla ryhmäkuntoutuksen toiminnot
Riihikodilla loppuvat. Paljon remontteja koko ajan käynnissä, aiheuttaa sekaannusta
oikeiden paikkojen löytämisessä. Huoli terveyskeskuksen osastojen vähenemisestä, miten
tilat saadaan organisoitua järkevästi.
Riihimäen seudun näkövammaiset/Tarja Simonen: uusia jäseniä, erityisesti nuoria on
vaikea saada mukaan yhdistyksen toimintaan, mutta toistaiseksi toimintaa pystytty
ylläpitämään. Tarja Simonen kertoi, että kaupungin liikennesuunnittelija Anna-Maija
Jämsén on kokoamassa keskustelutilaisuutta esteettömästä liikennesuunnittelusta.
Keskusteltutilaisuuteen on osallistumassa esteettömyysasiantuntijoita Invalidiliitosta Ari
Kurppa, Näkövammaisten keskusliitosta Juha Sylberg ja HAMK:sta Merja Saarela.
6. Tiedotus ja muut asiat

Reijo Kurkela kertoi maakunnallisen vammaisneuvoston suunnittelun aloitustilaisuudesta
19.11. Maakunnan tulevaisuuden ollessa vielä avoin on maakunnallisen vammaisneuvoston
perustaminen haasteellista. Maakunnallisten vammaisneuvostojen perustamisesta on
olemassa ministeriön ohje, jonka perusteella Kanta-Hämeeseen olisi tulossa noin 35
jäsenen vammaisneuvosto. Reijo Kurkela pohtiiko, onko aito työskentely näin suuressa
ryhmässä mahdollista, jääkö byrokraattiseksi elimeksi. Jatkossakin jokaisessa kunnassa
omat vammaisneuvostonsa. Todetaan, että maakunnallinen vanhusneuvosto -toiminta on
jo edennyt pidemmälle.
Tarja Simonen ilmoitti, ettei pysty osallistumaan seminaariin kunnallisille
vammaisneuvostoille 10.12.18 paikan päälle. Yrittää osallistua etäyhteyden kautta.
Esko Alakangas kertoo, että Risto Järvenpää on ilmoittanut, ettei jatka enää
Invalidiyhdistyksen hallituksessa kaudella 2019. Sovitaan, että puheenjohtaja on Ristoon
yhteydessä ja selvittää jatkaako hän kuitenkin vammaisneuvostossa. Olisi hyvä, että
vammaisneuvostossa olisi Invalidiyhdistyksen edustus.
Sosiaalikeskus on muuttamassa Yritystalolle kevään 2019 aikana. Tilasuunnittelija Outi
Jääskeläinen kävi kertomassa tilasuunnittelusta ja esitti toiveen, että neuvostosta otetaan
kantaa esteettömyysasioihin. Jääskeläinen kertoo, että rakennuksen A-porras tulee
olemaan kaikkien kerroksien osalta esteetön. Jokaisessa kerroksessa on myös inva-wc-tilat.
Yritystalossa tulee olemaan sosiaalipalveluiden (vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja
aikuissosiaalityö) lisäksi myös muita kunnan toimijoita mm. teknisestä toimesta,
asuntotoimesta, sivistys- ja kasvatustoimesta.
Esteettömyys on moniulotteinen asia ja huomioitava myös viestinnässä. Outi Jääskeläinen
ottaa asian esille kaupungin tiedottaja Anni Määtän kanssa. Reijo Kurkela on ollut
konsultoimassa mm. seurakuntaa esteettömyyden opaskartan laadinnassa. Sovitaan, että
tiedottaja Anni Määttä voi ottaa yhteyttä Reijo Kurkelaan.
Jatketaan keskustelua tammikuun kokouksessa. Outi Jääskeläinen osallistuu palaveriin heti
klo 15. Tuolloin asialistalla mm. lista esteettömyyskohteista ja esteettömyysoppaat.
7. Seuraavat kokoukset:
- 24.1. klo 15–17
- 21.3. klo 15–17
- 23.5. klo 15–17
- paikkana Ingafen tilat, Leena Toivonen tekee varaukset.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
Pirjo-Liisa Tenhunen
Puheenjohtaja

Mia Lähdeniemi
Sihteeri

