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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Alakangas ja Risto Järvenpää.
3. Vammaisneuvoston yhteistyö Riihimäen kaupungin liikuntapalvelujen kanssa /
liikuntapalvelupäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki
Kati Hämäläinen-Myllymäki oli estynyt, mutta päätettiin kutsua hänet seuraavaan
kokoukseen. Sen sijaan puhuttiin aloitteen tekemisestä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle EU-vammaiskortin A-merkinnän huomioimisesta Riihimäen
kulttuuri- ja liikuntapalveluissa niin, että avustaja pääsisi kohteisiin ilmaiseksi.
Puheenjohtaja luki loppilaisen henkilön kirjeen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle
liittyen ulkopaikkakuntalaisten uimalan käyttöön avustajan kanssa. Todettiin, että mikäli
EU-vammaiskortin A-merkintä mahdollistaisi tulevaisuudessa avustajan ilmaisen
sisäänpääsyn, tämä ratkaisisi ongelman myös ulkopaikkakuntalaisten vammaisten
henkilöiden osalta.
Päätettiin laatia kyseinen aloite. On tärkeää edistää vammaiskortin käyttöä ja
näkyvyyttä. Avustajan maksuton sisäänpääsy on keskeinen osa yhdenvertaisia
palveluja. Tästä riippumatta Riihimäki voi halutessaan tarjota omille kuntalaisilleen
lisäetuja (esim. erityisliikuntakortti). Pirjo-Liisa laatii aloitteen ja lähettää kommenteille.
4. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Vammaisneuvoston jäsenet kertoivat, että palvelu toimii kaupungin alueella, mutta jos
menee syrjemmälle, on paluukyyti epävarma. Taksin saanti ylipäätään on vaikeutunut
taajamien ulkopuolella. Sote-takseissa pikamatkat toimivat paremmin. Tuotiin esiin sitä,
että kaikki kuskit eivät asianmukaisesti avusta asiakkaita. Aamuisin taksien saaminen

on vaikeampaa. Leena muistutti palautteen antamisen tärkeydestä palautekanavan
kautta: https://www.taksitampere.fi/sote/  Anna palautetta toiminnastamme.
Leena kertoi kuljetuspalvelukeskuksen ajankohtaisesta tilanteesta: Internettilausmahdollisuus on otettu käyttöön. Ohjelmistoa on korjattu ja viestintää parannettu,
henkilöstöä lisätty. Sopimuksen vastaisesti toimiviin liikennöitsijöihin tullaan jatkossa
kohdentamaan sanktioita (esim. perusteettomat kyytien hylkäykset). Lisäkilpailutuksen
myötä Riihimäelle on tulossa neljä uutta autoa kesäkuun aikana.
5. Vammaisneuvoston syksyn kokoukset ja työsuunnitelma
Sovittiin syksyn kokousajat: to 12.9. (kutsutaan mukaan liikuntapalvelupäällikkö Kati
Hämäläinen-Myllymäki), to 24.10. (kutsutaan mukaan viestintä- ja markkinointipäällikkö
Mia Miettinen) ja to 21.11.
Syksyn aikana toteutetaan Yritystalon esteettömyyskartoitus ja sen pohjalta
esteettömyysopas. Esteettömyysryhmää tiedotetaan aloittamisesta.
6. Järjestökuulumiset
Omaishoitajat ja läheiset: Extra-puuhapäivä keräsi noin 400 kävijää, päivä onnistui
erinomaisesti. Kaupungin päättäjät olivat mukana sählykisassa. Mukana toteutuksessa
laaja verkosto yhdistys-, yritys- ja viranomaistoimijoita. Riihikodin Laku-yksikön
asiakasraati alkaa löytää muotoaan, raadilla tulossa tapaaminen sote-johtajan kanssa.
Sote-lautakunta: Sotainvalidien ja -veteraanien ateriakorvausta nostettiin. AVHyhdistys: pidetty ensitieto-iltoja ja kerhotapaamisia.
Kaupunkikehityslautakunta: Palvelulinja alkaa kulkea jatkossa myös heinäkuussa,
normaali aikataulu.
Invalidit: Ryttylän Inra-majalla 3 x viikossa sauna ja muuta toimintaa, mm.
ongintakilpailuja.
Terveyskeskus: Vastaanottoaikojen saatavuus on heikentynyt, jonot pidentyneet 
yksittäisiä lääkäripalveluja ostetaan jatkossa Tumalta, Mehiläiseltä ja Pihlajalinnalta
tilanteen helpottamiseksi. Kuulopiste on auki koko kesän.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Vammaisnäkökulma tulee esille Hannun ja PirjoLiisan jäsenyyden myötä. Hannu kertoi terveiset Etevan hallituksesta ja Myllyojan
erityisasuntosäätiön hallitukselta. Kokous voitaisiin pitää joskus Myllyojalla.
Reumayhdistys: Talvikausi ollut vilkas. Viimeksi yhteistyössä diabetesyhdistyksen
kanssa pidettiin liikuntapäivä. Kesäretki tulossa ennen kesätaukoa.
Diabetesyhdistys: kevätkauden päättäjäiset Inra-majalla. Ks. edellinen kommentti.
Kehitysvammatuki: tulossa uusi STEA-rahoitustyöntekijä, koska edellinen työllistyi.
Hyvät kokemukset hankkeesta. Vaalien yhteydessä oli toimitsija estänyt omaisen
toimimista kehitysvammaisen avustajana äänestystilanteessa. Tämä tuotu esiin ja
korjaus tulossa. Pirjo-Liisa infoaa myös eteenpäin.
Näkövammaiset: Kulmakuntatoimintaan tutustuttu, toimintaa on tarjolla monipuolisesti.
Kotihoidosta on saatu hyviä kokemuksia. Kesäohjelmaa tulossa.
7. Vuosille 2019–2023 laaditun vanhuspalvelulain mukaisen seudullisen suunnitelman
esittely / palvelupäällikkö Kristiina Kalliovalkama
Kristiina Kalliovalkama esitteli työryhmän laatiman suunnitelman. Suunnitelma-asiakirja
on laadittu ensi sijassa palvelujen kehittämistä varten, ei palvelukuvaukseksi.
Riihimäellä on oma osuus seudullisessa asiakirjassa. Laadittu palvelujen
kattavuustavoitteet vuoteen 2040 saakka; kotihoito 12 % 75 vuotta täyttäneistä,

palveluasuminen 6 %, omaishoito 5 %. Valittu keskeisimmät laadulliset tavoitteet
seuraavalle 4 vuodelle. Vanhusneuvostojen nostamat sisällölliset painopisteet:
ihmislähtöisyys, tarvelähtöisyys, asiakkaan asiantuntijuus ja osallisuus palvelujen
kehittämisessä. Ennaltaehkäisevät toimet: kulttuurin ja taiteen merkitys ja keinot,
yksinäisyyden torjunta, kokonaisvaltainen kuntoutumisen tukeminen.
Henkilöstönäkökulma: mm. työprosessien kehittäminen. Suunnitelma menee
kesäkuussa sote-lautakunnan käsittelyyn ja syksyllä valtuustoon.
Kommenttikeskustelua: Työikäisten määrä vähenee, ikäihmisten määrä lisääntyy,
muistisairaudet lisääntyvät  kotihoidon resurssien riittävyys on ensisijaista.
Seudullisen suunnitelman laatiminen on ollut haastavaa. Turvallisuuden tunne
vahvistaa toimintakykyä ja vähentää avun tarvetta. Ympäristön kehittäminen ja
esteettömyys on isossa roolissa, jotta väestöhaasteeseen pystytään vastaamaan.
Suunnitelmaan toivottiin lisättävän työryhmän jäsenten nimet  tullaan lisäämään.

8. Tiedotus- ja muut asiat
Jaettiin tiedote Puistonkulman avusta EU-vammaiskortin hakemiseen (liitteenä).
Paikallisliikenteeseen tulossa mahdollisuus kulkea näkövammaiskortilla maksutta ja
avustajan kanssa. Palvelulinja liikennöi jatkossa läpi kesän tauotta.
Sihteeri laittoi viestin kaupungin isännöitsijälle Eteläisen koulun esteettömästä
sisäänkäynnistä (siirrettävä luiska välillä kateissa).
9. Seuraava kokous
Torstaina 12.9. klo 15–17.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.
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