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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Kurkela ja Esko Mäkinen.
3. Lausuntopyyntö koskien kuntalaisaloitetta erityisliikuntakorttilaisten aikarajoituksen
poistosta Riihimäen uimalassa (liite)
Keskusteltiin millaisesta määrästä käyttäjiä on kyse, millainen vaikutus määrällä on esim.
valvojien lisäämiseen ja sitä kautta kustannusten kasvuun ja paineeseen liikuntakortin
hinnan nostamiseksi. Aikarajoituksen poistamisen nähtiin lisäävän työssäkäyvien
mahdollisuuksia oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen
joustavasti omaan arkirytmiin sopien.
Päätettiin, että Marja-Liisa Saarinen laatii vammaisneuvoston lausunnon ja lähettää sen
jäsenille luettavaksi ennen lausunnon eteenpäin toimittamista.

4. Seminaari kunnallisille vammaisneuvostoille 10.12.18 ja vammaisneuvostojen hyvät
käytännöt
Marja-Liisa Saarinen ja Tarja Simonen osallistuvat ja Reijo Kurkela seuraa seminaaria etänä.
5. Sote- kuljetuspalvelujen tilanne
Tarja Simonen osallistui 23.10.18 Hämeenlinnassa pidettyyn Hämeenlinnan
vammaisneuvoston järjestämään maakunnallisesti avoimeen, kuljetuspalveluja koskevaan
yleisötilaisuuteen. Paikalla oli Hämeenlinnan kaupungin edustajia kaupunginhallituksesta ja
-valtuustosta. Tampereen Aluetaksin edustaja ei ollut kutsusta huolimatta saapunut
paikalle.
Tilaisuudessa oli laajasti tuotu esille konkreettisia tilanteita ja tapahtumia
kuljetuspalvelujen toimintahäiriöistä. Häiriöt ovat liittyneet mm. taksien tilausvaikeuksiin,
pitkiin odotusaikoihin ja yleisesti järjestelmän jäykkyyteen. Palautetta on tullut myös
palveluntuottajilta ja avustajilta, joiden työajat venyvät kuljetusten aikatauluviiveiden
takia. Taksiyrittäjiltä tuli tilaisuudessa palautetta asiakkaiden ns. profiilitietojen
siirtymisvaikeuksista. Yrittäjällä/kuljettajalla ei ole aina tiedossa asiakkaan kuljetuksen
kannalta tärkeitä avustamistietoja.
Tampereella on tehty paikallisia helpotuksia mm. taksien tilausaikoihin, kahden tunnin
aikaa on lyhennetty yhteen tuntiin. Ilta-aikoina klo 19 jälkeen asiakas saa taksin ilman
odotusaikaa vapaasti.
Hämeenlinnan kaupungin edustajat olivat yllättyneitä näin suurista vaikeuksista, joista
eivät olleet tietoisia, mutta luvanneet viedä asiaa eteenpäin tietoon parannusehdotusten
kanssa. Kaupungin edustajat kertoivat, että Tampereen Aluetaksi on saanut apua
tietojärjestelmänsä toimintaongelmiin, sen toivotaan helpottavan tavoitettavuutta. Sotekuljetusten uudelleen kilpailuttaminen on kaupungin edustajien mukaan edelleen
harkinnassa.
Tilaisuudessa oli kerrottu, että Hämeenlinnan alueella Kela-kyydeistä on vain noin 2 % ns.
yhdistelykyytejä.
Maarit Lindholm-Teräväinen ehdotti, että myös Riihimäen kaupungin vammaisneuvostosta
olisi edustaja mukana Sote-kuljetuspalveluryhmässä.
Maarit Lindholm-Teräväinen osallistui 24.10.18 Riihimäen kaupunkikehityslautakunnan
järjestämälle matkalle Ouluun, jossa tavoitteena oli saada konkreettisia esimerkkejä Oulun
hyviksi havaituista käytännöistä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimiseksi
Riihimäelle. Maarit tutustui reitteihin ja ratkaisuihin esteettömyyden näkökulmasta. Oulu
on tehnyt aktiivisesti kehitystyötä pyöräily- ja jalankulkureittien toimivuuden näkökulmasta
jo 70-luvulta saakka. Oulussa maastollisena erityispiirteenä ovat useat sillat ja
liikuntamuotona aktiivinen pyöräily. Oulussa on mahdollisesti jopa Suomessa eniten
pyöräilijöitä. Oulun toteutuksissa oli nähtävissä hyvinä mm. rotvallinreunusten
puuttuminen, erilaisten värien ja pintamateriaalien sekä valaistuksen käyttäminen
liikkumisen ja havaitsemisen ohjauksessa. Keskustan paikoitus on pääasiassa maan alla
(”Kivisydän”), tavoitteena on edelleen lisätä maanalaista paikoitusta. Myös
paikoitusalueissa on käytetty värejä esim. eri alueiden erottamisen helpottamiseksi.

Oulun toteutuksissa on käytetty runsaasti uuden teknologian soveltamisen keinoja mm.
suojateiden valaisuratkaisuissa.
Hannu Nokkala kommentoi maanalaisen kaavoituksen puolesta myös Riihimäellä
toteutettavaksi. Hannu on useita vuosia tuonut asiaa esille, mutta aloitetta hän ei asiasta
ole vielä tehnyt.
6. Järjestökuulumiset
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lautakunnan kokouksia ollut vähän, seuraava kokous on ensi
viikolla. Omaishoidolle suunnatut toiminnan kehittämisrahat ovat käyttämättä, Marja-Liisa
Saarinen tuonut esille huolensa asiassa.
Kehitysvammatuki: Joulumyyjäiset ovat tulossa Rivakassa. Riihimäen kaupungin
ruokapalvelut on tähän saakka tarjonnut tukea myyjäisten järjestelyihin Rivakassa, mutta
tilanne on muuttumassa ruokapalvelujen ulkoistamisen myötä, eikä jatkosta ole vielä
tietoa. Vammaisneuvoston puheenjohtaja ehdotti Päivi Sinivuorelle yhteydenottoa Keittiö
Kontioon, voisiko sieltä järjestyä jatkossa apua ja tiloja.
Kumppanuustalohanke venyy, edistymistä ei ole ollut. Eri osallistujaryhmiltä noussut
monenlaisia toiveita, joiden yhdistäminen varsinaiseen hankkeeseen on ollut vaikeaa.
Päivin mukaan verkostot ovat kovin hajallaan ja eteneminen hankkeessa on tällä hetkellä
vaikeaa.
Kaupunkikehityslautakunta: Maarit Lindholm-Teräväinen esitti kysymyksen miten
määritellään ”merkittävät kaava-asiat”, joihin esim. pyydetään vammaisneuvostolta
lausunto. Määritelmää tulisi tarkentaa.
Reuma-Tules: Sote-asiat puhuttavat yhdistyksen jäseniä, jäseniä on tällä hetkellä
yhdistyksessä 563, puheenjohtajana toimii Marjatta Halttunen. Toimintaryhmät toimivat
aktiivisesti, ensi vuoden toimintasuunnitelma on työn alla.
Omaishoitajat: Perusasiat pyörivät hyvin. Jatkorahoitusta yhdistyksen kahdelle työntekijälle
on haettu, päätöstä ei ole vielä tullut. Viikko 48 on Omaishoito-viikko. Reijo Kurkela on
ehdottanut koti- ja vanhuspalveluiden palvelualuepäällikkö Kristiina Kalliovalkamalle
asiakasraadin perustamista Riihikodin lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon (Laku) yksikköön.
Lapsiperheiden Extra Puuhapäivä on toteutumassa keväällä -19 useiden järjestelytahojen
yhteistyönä, suunnittelu on jo käynnissä.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Hannu Nokkala toi terveisiä Etevan kuntayhtymän
hallituksen kokouksesta. Kuntayhtymän koosta kertoo se, että sillä on mm. 750 kiinteistöä
hallinnassaan. Kuntayhtymä on aktiivinen sote-puolen kehittäjä ja merkittävä lausunnon
antajataho. Hannu toi esille koulu- ja sote-kuljetuspalveluiden jatkuvat toimintahäiriöt.
Edellä mainittujen kuljetusten yhdistäminen suunnittelussa ja toiminnan tasolla toisi
synergiaetua, asian on tuonut esille myös kaupungin liikennesuunnittelija Anna-Maija
Jämsen.
Riihimäen Seudun Diabeetikot: Esko Alakangas kertoi, että yhdistys osallistui
Vanhustenviikolla järjestetyille Ikäihmisten Messuille, jotka onnistuivat hyvin, kävijöitä oli
runsaasti. Lasten leiritoiminta on yhdistyksen keskeisiä toimintoja. Jäseniä puheenjohtaja

Pertti Pohjavuoren johtamassa yhdistyksessä on 550, joista vain pieni osa aktiivisia. Tulevan
hallituksen kokoaminen tulee olemaan Eskon mukaan vaikeaa 8.11.18 pidettävässä
syyskokouksessa. Yhdistys on sponsoreiden avustuksella tehnyt lehteä, joka on parhaillaan
painossa.
Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry: Tarja Simonen kertoi myös näkövammaisten
osallistuneen Ikäihmisten Messuille ja kokemukset olleet myönteisiä. Messuosastolla oli
mukana myös keskussairaalan näkövammaisten kuntoutusohjaaja Eeva Saukkonen.
Yhdistyksen pikkujouluristeily on tulossa, kaikki halukkaat pääsevät mukaan ja saavat
tarvittaessa yhdistyksen hankkiman vapaaehtoisen avustajan. Puheenjohtaja Aulis Laakson
johtaman yhdistyksen huoli on myös hallituksen kokoaminen, aktiivijoukko on pieni.
Kuukausikerhossa osallistujia on ollut noin 20.
7. Tiedotus- ja muut asiat
Reijo Kurkela kertoi tulevasta OmaHämeen vammaisneuvostojen kehittämispäivästä
19.11.18. Tilaisuus alkaa klo 14 elokuva-esityksellä ja jatkuu keskustelun merkeissä.
Reijo muistutti palvelulinjan käyttöoikeudesta EU:n vammaiskortilla ja siihen liittyen
keskusteltiin vammaiskortin hakemismenettelystä. Hakeminen vaatii henkilökohtaisen
sähköpostiosoitteen, jota esim. useilla ikäihmisillä ei ole. Hakemismenettely ei ole tasaarvoista ja siihen halutaan korjausta. Vammaisneuvosto päätti, että puheenjohtaja on
yhteydessä Kelan johtajaan ja tarvittaessa vammaisneuvosto laatii asiasta kirjelmän. Reijo
tiedotti, että kirjaston koneita voisi käyttää tällä hetkellä hakemuksen tekemiseen.
Hannu Nokkala nosti esille vammaisneuvostossa aiemmin keskustellun aiheen,
kunniakirjan/tunnustuksen antamisen esteettömyyden ja erityisryhmät positiivisella tavalla
palveluissaan/tiloissaan huomioineelle yritykselle. Miten voisimme asiaa edistää?
Ehdotettiin myös Riihimäen yrittäjien edustajan kutsumista kokoukseen
esteettömyysasioissa. Sovittiin, että sihteeri on yhteydessä yrittäjien puheenjohtajaan.
Hannu nosti esille Riihimäen kirjaston tarjoamat mahdollisuudet esim. vammaisneuvoston
kokoontumispaikkana, ”olohuoneena” kokoontumisille keskellä kaupunkilaisten
toimintaympäristöä. Puheenjohtaja on asiassa yhteydessä kirjastoon.
Marja-Liisa Saarinen kertoi antaneensa palautetta LähiTapiolan konttorin luiskasta ja luiska
oli korjattu.
Maarit Lindholm-Teräväinen ehdotti vammaisneuvoston kokouksen pitämistä esim.
kirjastossa ”julkisena”. Näin kaupunkilaisilla olisi mahdollisuus osallistua ja antaa
ajantasaista palautetta suoraan neuvostolle.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on sovittu 22.11.18 klo 15. Puheenjohtajan ehdotuksesta kokousta
aikaistetaan alkavaksi jo klo 13.30. Mahdollinen kokouspaikka on kirjasto, kokouspaikka
ilmoitetaan jäsenille sihteerin lähettämässä kokouksen esityslistassa.
9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25.
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