Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 1/2019

Aika:

torstai 24.1.2019 klo 15–17

Paikka:

Yritystalo, lautakunnan kokoushuone, 3. kerros,
Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki

Osallistujat:
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
puheenjohtaja, kaupunginhallitus (poistui klo 16.15)
Marja-Liisa Saarinen
sosiaali- ja terveyslautakunta
Maarit Lindholm-Teräväinen (poissa)kaupunkikehityslautakunta
Hannu Nokkala
sivistys- ja hyvinvointilautakunta (poistui klo 15.50)
Esko Alakangas
Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
Risto Järvenpää (poissa)
Riihimäen Seudun Invalidit ry
Reijo Kurkela
Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Esko Mäkinen
Riihimäen seudun reuma-tules ry
Tarja Simonen
Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry
Päivi Sinivuori
Riihimäen Kehitysvammatuki ry
Raija Vuorela
Riihimäen seudun terveyskeskus
Leena Toivonen
sihteeri, Riihimäen kaupunki, vammaispalvelut

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.04
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Vuorela ja Marja-Liisa Saarinen.
3. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2019
Käytiin läpi viime vuodelle laadittu toimintasuunnitelma/tavoitteet ja keskusteltiin niiden
toteutumisesta. Keskusteltiin vuoden 2019 toiminnasta ja tavoitteista. Keskustelun
pohjalta sihteeri laatii luonnoksen toimintasuunnitelmaksi ja lähettää sen kommenteille.
- Esteettömyysopas sosiaalitoimistolle/Jarrumiehenkatu 15. Ei ole tehty, koska
muutto Yritystaloon tulossa 4/2019.  Uusi tavoite: laaditaan esteettömyysopas
Yritystalolle muuton jälkeen syksyllä 2019.
- Keskusteltiin esteettömyysteemasta. Tuliko kotisivuille parannusta tekstien
fontteihin? Jonkin verran fontit parantuneet. Sivut tarvitsisivat edelleen
esteettömyysauditoinnin. Tulisi luoda käytäntö, että rakennusten
muutossuunnitelmat annetaan vammaisneuvostolle arvioitavaksi ennen toteutusta.
Esim. Outi Jääskeläinen voisi tulla vammaisneuvostoon esittelemään
suunnittelussa olevat kohteet. Muistettava, että esteettömyys ei liity vain
rakennuksiin vaan myös puistoihin, luontokohteisiin ja muihin julkisiin ympäristön
tiloihin. Pitäisi rakentaa ”positiivinen palautekanava”, johon kuntalainen voisi
helposti jättää palautteen esteestä, johon on törmännyt. Pyydetään kaupungin
viestinnän uusi henkilöstö vammaisneuvostoon esittäytymään ja keskustelemaan
viestinnän esteettömyydestä.
- Vammaiskortin tekeminen tunnetuksi ja hyödyntäminen kaupungin palveluissa.
Reijo Kurkela kertoi, että Kotokartanon vapaaehtoiset atk-tukihenkilöt ovat
lupautuneet auttamaan kortinhakuprosessissa. Inkilänhovin Terveystietotuvan
Vammaiskortti-illassa 21.2. asiasta kuullaan lisää. Sihteeri on tiedottanut
vammaiskorttiasiasta kaupungin vt. kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö Anna Veséniä ja
sieltä on tulossa edustus vammaiskortti-iltaan.

-

-

-

Voisiko vammaisneuvosto yhdessä erityisliikuntapalvelujen ja paikallisen
lintuharrastajayhdistyksen kanssa järjestää lintubongaustapahtuman
Sammalistonsuolle, jossa Etelä-Suomen ainoa esteetön lintubongauspaikka?
Paikallisen yrittäjän palkitseminen esteettömyysteosta – ei toteutunut. Marja-Liisa
Saarinen kertoi, että vakuutusyhtiö lisäsi luiskan portailleen kun hän oli tästä
vinkannut.
Kootaan lista seudun vammaisjärjestöistä  tulee tapahtumaan Hämeen
Setlementin toimesta tänä vuonna.
Kuljetuspalvelujen toteutusta seurataan  seurattu ja seurataan edelleen.

4. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Keskustelussa ilmenee, että vaikeimmin vammaisten mahdollisuus vakiotaksioikeuteen
on auttanut vaikeimmassa tilanteessa olevia. Myös mahdollisuus ns. pikamatkojen
tilaamiseen (4 matkaa/kk) on otettu myönteisesti vastaan. Pikamatkoja ajettiin ajalla 7.23.1. Riihimäellä yhteensä 68 matkaa, joten niitä on myös käytetty ja autoilijat ovat
ottaneet niitä ajaakseen.
5. Tiedotus- ja muut asiat
-

Esteettömyyskävely luottamushenkilöille ja viranhaltijoille 12.3. klo 14–16
Rautatieaseman edestä (liite)
Vammaiskortti-ilta 21.2.2019 klo 17.00 Inkilänhovin Terveystietotuvalla (liite)
Tarja Simonen kertoi, että kaupungin Aktiivisuutta ikääntyville -työryhmä järjestää
vuosittaisen liikuntaraadin 10.4.2019 klo 14–16 kansalaisopistossa teemoina
tiedottaminen ja esteettömyys. Mukaan kutsutaan päättäjiä ja virkamiehiä.

6. Järjestökuulumiset:
Omaishoitajat: STEA:n avustus saatu vuodelle 2019 (2 työntekijää). Työntekijät 1 x kk
Terveystietotuvassa tavattavissa. Työntekijöillä nyt mahdollisuus tavata omaishoitajia
ja -hoidettavia myös kodeissa. Riihikodin lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon yksikön
(Laku-yksikön) asiakasraati aloittaa työskentelyn 6.2. (5 asiakasta, henkilökuntaa,
yhdistyksen edustajia).
Reuma-yhdistys: 5 vesijumpparyhmää, 3 kuntosaliryhmää, pilatesta, joogaa, lavista,
tuolijumppaa. Vertaisryhmät alkoivat viime vuonna ja jatkuvat (Sjögrenin syndroma ja
Fibromyalgia), kahvilatapaamiset jatkuvat. Jäseniä yli 550.
Kehitysvammatuki: valokuvanäyttely maaliskuussa kirjastossa Virkistävä valokuvaus tapahtuman pohjalta (Hämeen Setlementin/Suvi Silvola organisoima), mukana esittely
yhdistyksistä. Yhdistyksellä yksi osa-aikainen työntekijä. STEA:lta saatu rahoitus
yhdistysten yhteiseen työntekijään, tarkoituksena työllistää osatyökykyinen henkilö.
Sotela/AVH-yhdistys: lautakunnan kokouksessa mielenterveys- ja päihdepalvelut esillä.
Tuettu loma myönnetty 30 hengelle AVH-yhdistyksessä. Kokoontumiset Inkilänhovissa
(ikäihmiset) ja Virsussa (työikäiset).
Terveyskeskus: geriatrinen kuntoutusosasto Penttilänkadulla loppuu tällä viikolla.
Akuuttiosastot 1 ja 2 muuttuvat nimeltään osastoiksi 3 ja 4 (kerrosten mukaan).
Samalla osastopaikat jonkin verran vähenevät. Lasten neuvola muuttaa Kontiontielle.
Sairaalassa tehty remontteja, jotka onnistuneet hyvin (mm. piha-alue ja hissit),
opastukset vielä kesken.
Diabeetikot: Inkilänhovin Tietotuvassa yhdistyksen edustaja viikoittain tunnin ajan
torstaisin. Kerhoilta 1 x kk. Tallinnan-matka maaliskuussa, lisäksi muuta
matkailutoimintaa.
Näkövammaiset: kerhotoiminta alkaa ensi viikolla, ensi kerralla erityisliikunnanohjaaja
mukana. Liikunnallinen kesäleiri Lepolassa Lahdessa kesäkuussa. Terveystietotupaan
tavoitteena järjestää silmälääkärin luento.

7. Seuraava kokous
To 21.3. klo 15–17
8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 16.55.

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
puheenjohtaja

Leena Toivonen
sihteeri

