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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Lindholm-Teräväinen ja Hannu Nokkala.
3. EU-vammaiskorttitilaisuus ja jatkotoimet Riihimäellä
Inkilänhovin Terveystietotupa järjesti 21.2.2019 tiedotustilaisuuden EU:n
vammaiskortista. Esittelijänä oli vammaiskorttitoimiston työntekijä Nina Hirvonen.
Paikalla oli paljon kuulijoita, myös vammaisneuvoston jäseniä. Todettiin, että tilaisuus
oli hyvä ja informatiivinen. Suomessa EU:n vammaiskortin tiedottamisesta ja
ylläpidosta vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vammaiskorttitoimisto. Kela on
mukana teknisenä toimijana ja tarkistaa kortin saamisen kriteerien täyttymisen. Kortin
hakeminen edellyttää sähköpostiosoitetta, eikä samaan osoitteeseen voi tilata kuin
yhden kortin. Kortin hakemisessa moni tarvitsee apua. Kotokartanosäätiön
Puistonkulma ryhtyy opastamaan kortin hakemisessa, mm. s-postiosoitteen
avaamisessa henkilölle, jolla sitä ei ole. Asiasta tiedotetaan tarkemmin kevään
kuluessa. Puistonkulman edustaja pyydetään vammaisneuvoston kokoukseen
kertomaan asian etenemisestä.
Keskustelussa tuotiin esiin, että jokainen palveluntuottaja voi itse päättää, mitä hyötyä
vammaiskortista on missäkin kohteessa. Vammaiskorttitoimiston sivuilla on lista
kohteista, joissa vammaiskortti on käytössä. Sinne on nyt lisätty myös Riihimäen
kaupungin maksuton paikallisliikenne EU:n vammaiskortin haltijoille. Mielipahaa on
aiheuttanut se, että kaikki SHL- tai VPL-kuljetuspalvelun päätöksen omaavat henkilöt
eivät ole osanneet hankkia vammaiskorttia, eivätkä näin ollen ole voineet hyödyntää
tätä etuutta. Tavoitteena on, että Puistonkulma pystyy jatkossa tarjoamaan apua heille.

Todettiin, että päätavoite on nyt vammaiskortin tunnetuksi tekeminen ja se, että
palveluntuottajat ottavat kortin käyttöön omia palveluja tarjotessaan.
Leena Toivonen kertoi, että vammaispalvelujen edustaja oli Anna Vesénin kutsusta
6.3. Riihimäen seudun kulttuuritoimijoiden tapaamisessa kertomassa vammaiskortista.
Kortti ei ollut toimijoille entuudestaan tuttu, mutta herätti kiinnostusta. Tilaisuudessa
keskusteltiin kulttuuripalvelujen esteettömyydestä yleisemminkin. Toimijat olivat
kiinnostuneita esteettömyyskartoituksista, joita toivoivat vammaisneuvoston voivan
toteuttaa. Tilaisuudessa kerrottiin myös Kaiku-kortista, jonka avulla sosiaalipalvelujen
asiakkaille voitaisiin tarjota maksuttomia kulttuuritapahtumia (lisätietoja
http://www.kulttuuriakaikille.fi/etusivu). Sivustolta löytyy paljon tietoa ja materiaalia
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen, mm. erilaisia saavutettavuuden
tarkistuslistoja.
Leena Toivonen kertoi tapaavansa 22.3. liikuntapalvelupäällikkö Kati HämäläinenMyllymäen EU:n vammaiskorttiasiassa. Tavoitteena on keskustella siitä, olisiko Atunnuksella varustetun vammaiskortin haltijan avustajan mahdollista päästä ilmaiseksi
uimalaan ja olisiko vammaiskortilla mahdollisuus saada kertakäynnistä sama alennus
kuin erityisliikuntakortilla.
4. Esteettömyyskävelyn kuulumiset ja mahdolliset jatkotoimet
Esteettömyyskävely toteutui 12.3. Todettiin, että oli hienoa, että aloite tapahtumalle tuli
Riihimäen kaupungin taholta. Oli hyvä, että myös katusuunnittelun puolelta oli
virkamiehiä paikalla. Kävelyn tuloksista tehtiin muistio (liitteenä). Tapahtuma
konkretisoi keskustassa liikkumisen kipukohdat talviaikaan, kuten lumen takia
esteelliset bussipysäkit ja jalkakäytävien reunat. Erityisliikuntatoimi seuraa asioiden
etenemistä, samoin vammaisneuvosto.
5. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Vammaisneuvoston jäsen kertoi, että pika-matkojen käyttö on hänen kohdallaan
parantanut kyytien saatavuutta.
Leena Toivonen kertoi, että pulmia kyytien saatavuudessa ja toimintatarkkuudessa on
edelleen. Tilannetta pyritään korjaamaan järjestämällä lisäkilpailutus uusille
liikennöitsijöille, jotta autoja saadaan mukaan lisää. Lisäkilpailutus on avoinna
23.4.2019 saakka. Uusia liikennöitsijöitä saadaan mukaan todennäköisesti
toukokuussa.
Lisäksi muistutettiin Taksi Tampereen palautekanavasta, jonne voi jättää palauteen tai
reklamaation koskien kuljetuspalvelujen toimivuutta: https://www.taksitampere.fi/sote/
sivulla linkki ANNA PALAUTETTA TOIMINNASTAMME.
Tiedotettiin, että Liikenneviraston selvitys taksiuudistuksen vaikutuksista on juuri
ilmestynyt.
6. Järjestö- ja muut jäsenkuulumiset
-

Invalidit: noudatetaan talvikauden ohjelmaa, majan sauna lämpiää joka lauantai
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuljetuspalveluasiaa on selvitetty, päihde- ja
mielenterveysohjelmaa käsitelty. Tiilikatu ja Kalevanrinne siirtymässä kaupungin
omaksi toiminnaksi.

-

-

-

-

-

Kehitysvammatuki: 1.3. aloitti STEA:n rahoituksella Hengitys-yhdistyksen ja
Kehitysvammatuen yhteinen yhdistystyöntekijä, datanomi Jiri Ruunu.
Tules: toiminta jatkuu normaalisti.
Omaiset ja läheiset: STEA:n vuosiavustus jatkuu, työllistää 2 työntekijää. Riihikodin
asiakasraati on kokoontunut. Norovirusepidemian takia lyhytaikaisyksikkö jouduttu
sulkemaan jo kahdesti. Kolmas Extra-puuhapäivä toteutumassa la 11.5. Retki Noin
viikon uutisten yleisöksi.
Kaupunkikehityslautakunta: käsitelty keskustasuunnitelmaa. Keskusteltu myös
kotihoidon pysäköinnin ongelmista.
Terveyskeskus: totutellaan siihen, että on vain kaksi osastoa, potilaspaikat
vähentyneet. Neuvola muuttaa Penttilänkadulle remontin jälkeen. Sairaalan pihalla nyt
hyvät inva-pysäköintipaikat.
Sivistyslautakunta: Pride-valtuustoaloitteesta keskusteltu. Osallistavaa budjetointia
kokeillaan, tavoitteena että kuntalaiset voisivat osallistua. Kuntalaiset voivat tehdä
aloitteita, mihin ko. budjetoitu raha käytettäisiin. Vammaisneuvoston jäseniä pyydetään
miettimään ehdotuksia kohteiksi.
Näkövammaiset: toiminta jatkuu ennallaan. Muutamia uusia jäseniä liittynyt.
Yhdistykselle tarvittaisiin koordinaattori. Palvelulinjan käyttöön tarvitaan apua.
Kuljetuspalvelujen hankaluudet rajoittavat ihmisten osallistumista. Muistutettiin
liikkumista tukevien palvelujen ohjaajasta, jolta saa yksilöllistä ohjausta
paikallisliikenteen käyttöön (ks. muistion kohta muut asiat).
Diabeetikot: lasten leiri peruuntumassa osallistujien vähyyden vuoksi. Kuluva vuosi
ollut yhdistykselle haasteellinen, jäsenmäärä vähentynyt.

7. Tiedotus- ja muut asiat
Maarit Lindholm-Teräväinen kertoi Sipusaaren seurakuntatalolla käynnistyneistä
matalan kynnyksen lounastreffeistä keskiviikkoisin, tapaaminen on avoin kaikille, jotka
kaipaavat yhdessäoloa ja yhteistä tekemistä. Prismassa lenkkeillään porukalla
ohjatusti.
Maarit Lindholm-Teräväinen toimii liikkumista tukevien palvelujen ohjaajana, joka antaa
yksilöllistä ohjausta paikallisliikenteen käyttöön. Maarit tulee pyynnöstä asiakkaan
kotiin selvittämään asiakasta palvelevat paikallisliikenteen mahdollisuudet ja on
tarvittaessa mukana esim. palvelulinjaa kokeiltaessa. Ohjaajan tavoittaa numerosta
019 758 4362.
Päivi Sinivuori toi huolenaiheena esiin pienten lasten puheterapiaan pääsyn vaikeudet.
Raija Vuorela kertoi, että terveyskekuksen puheterapeuttitilanne on ollut viime aikoina
poikkeuksellisen huono, kun neljästä virassa vain yhdessä on ollut työntekijä. Tilanne
on kuitenkin korjaantumassa kevään ja kesän aikana.
Yhdistyksiä muistutettiin Meidän Häme -yhdistysportaalista. Portaalista on
löydettävissä helposti eri alojen yhdistysten ajantasaiset yhteystiedot ja
toimintamuodot, kunhan kukin yhdistys ne sinne tallettaa ja päivittää.
Puheenjohtaja toi esille mahdollisen yhteisen kokouksen pitämisen vanhusneuvoston
kanssa. Puheenjohtaja selvittää asiaa lisää.

Sosiaalitoimen toimipisteissä tapahtuu muutoksia: koti- ja vanhuspalvelut,
aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut muuttavat Yritystalon 1. kerrokseen 8.-9.4., osoite
Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään to 23.5. klo 15–17 Yritystalon 3. kerroksessa lautakunnan
kokoushuoneessa.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38.
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