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Riihimäen seudun terveyskeskus
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reijo Kurkela ja Esko Mäkinen.
3. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa esittäytyi vammaisneuvostolle ja kertoi sotekentän kuulumisia. Isot sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät tulevaisuuden
vaihtoehdot ovat selvittelyssä, mutta mitään nopeita muutoksia ei ole odotettavissa.
Sosiaalityöhön ja palveluohjaukseen saatiin uusia virkoja 1.9.2019 alkaen. Sovittiin,
että Jouni osallistuu loppuvuoden aikana vammaisneuvoston kokoukseen.
4. Vammaisneuvoston yhteistyö Riihimäen kaupungin liikuntapalvelujen kanssa / liikuntaja hyvinvointipäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki
Kati Hämäläinen-Myllymäki esittäytyi ja kertoi organisaation muutoksista:
liikuntapalvelut siirtyivät 1.8.2019 alkaen kaupungin elinvoimapalvelujen toimialalle
toimialajohtaja Mika Herpiön alaisuuteen.
Erityisliikunnanohjaus on ollut merkittävin palvelu vammaisväestölle. Erityisliikunnan
ohjaajana työskentelee Taru Riikonen. Liikuntapalvelut ovat mukana mm. Voimaa
vanhuuteen ja Kunnossa kaiken ikää -hankkeissa. Kati totesi, että esteettömyyskävelyt
ja -katsaukset ovat merkittäviä palvelujen ja tilojen kehittämisen kannalta. Katsauksissa
esiin tulleita asioita viedään pikkuhiljaa eteenpäin yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.
Riihimäellä on käytössä erityisliikuntakortti riihimäkeläisille. Keskusteltiin
vammaisneuvoston aloitteesta EU:n vammaiskortin A-merkinnän huomioimisesta
Riihimäen kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluissa. Puheenjohtaja kertoi, että asia oli
esillä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, mutta asian jatkokäsittelystä ei ole tietoa.
Puheenjohtaja luovutti aloitteen Katille, joka lupasi selvittää mitä asiassa on
tapahtumassa.

Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö on yhteyshenkilö myös järjestöpuolen suuntaan, mm.
Hämeen Setlementtiin. Katin toimisto on uimahallilla. Uimahallilla on myös hyvinvointija liikuntaneuvontapiste, jonka käyttö on ilmaista ja joka toimii ilman ajanvarausta.
Todettiin, että monenlaista ohjelmaa ja palvelua on tarjolla, mutta tiedottaminen
palveluista on haasteellista. Tiedottamisen pitää olla monikanavaista. Ehdotettiin, että
kirjaston ala-aulaa voisi kehittää kaupungin tiedottamispisteenä, jossa olisi tarvittaessa
apua saatavilla.
Muita kehittämisehdotuksia: Uimalassa ovien lukitsemisjärjestelmät ovat
kehitysvammaisille hankalia. Osalle käyttäjistä hyllyt ovat kovin korkealla.
Kehittämisehdotuksena esitettiin, voisiko osa kaapeista olla ”selkokäyttöisiä”:
yksinkertainen lukitus sekä leveämpi ja matalampi kaappi. Lisäksi olisi hyvä, jos
uimalassa olisi pukutila, jota voisivat käyttää yhdessä eri sukupuolta olevat henkilöt
(esim. pariskunta tai avustaja ja avustettava).
Kati kysyi vammaisneuvoston jäseniltä ehdotuksia kaupunkialueella sijaitsevasta
luontokohteesta, johon olisi kohtuullisen helppoa rakentaa esteetön luontoreitti. Esiin
tuotiin Sammalistonsuon lintujen bongauspaikka. Tie lintutornille pitäisi kunnostaa
sellaiseksi, että sinne pääsisi autolla. Myös Käräjäkosken polku on osin hyvässä
kunnossa, mutta ei esteetön. Hyvinkään terveysmetsä mainittiin hyvänä esimerkkinä.
Ehdotettiin, että erikoisliikunnanohjaus organisoisi ensi keväälle esteettömän
lintubongaustapahtuman. Lisäksi ehdotettiin tavoitteeksi Esteettömät Erämessut
tavoitteeksi, esim. golf-autoilla voisi kulkea Erämessujen maastossa.
5. Yritystalon esteettömyyskartoitus – tilannekatsaus
Sihteeri on saanut ennen kesää kaupungin suunnitteluarkkitehti Outi Jääskeläiseltä
tiedon, että esteettömyyskartoitus tehtäisiin syksyn aikana, mutta asia ei ole edennyt
pidemmälle. Tuotiin esiin mm. inva-paikoituksen ja ulkona olevien kylttien ja opastusten
puutteellisuus. Todettiin, että Riihimäen kaupunkiorganisaatioon tarvitaan
taho/työntekijä, joka tarkastelee, valvoo ja edistää järjestelmällisesti kaikkien kaupungin
kiinteistöjen esteettömyyttä. Esim. lomakekyselyllä tulisi selvittää kaikkien
palvelukäytössä olevien kiinteistöjen esteettömyyteen liittyvät pulmat ja
parannuskohteet. Päätettiin, että vammaisneuvosto laatii kaupunkikehityslautakunnalle
asiasta aloitteen. Sihteeri tekee rungon aloitteelle, jota neuvoston jäsenet täydentävät.
6. Sote-kuljetuspalvelujen tilanne
Viime kuukausien aikana vammaispalveluun tulleet palautteet kyydeistä ovat selvästi
vähentyneet. Yksittäisiä pulmia silti riittää. Kokemuksia on mm. siitä, että kuskit eivät
aina avusta asiakasta riittävästi, vaikka asiakkaalle on määritelty avustamislisä. Tästä
on annettu palautetta Taksi Tampereelle. Kela-kyydeissä ja niiden tilaamisessa on
kohdattu pulmia. Kehitysvammatuki on havainnut, että yhdistyksen itsensä järjestämien
kimppakyytien saatavuus on heikentynyt ja hinnoittelu noussut. Näkövammaiset ovat
kokeneet, että autojen saatavuus on hieman parantunut ja pikamatkat ovat
helpottaneet selvästi. Vakiotaksioikeus on helpottanut yksittäisen asiakkaan
tilanteessa.
7. Järjestökuulumiset
Omaishoitajat ja läheiset: Yhdistyksen perustoiminnot pyörivät. Riihikodin asiakasraati
alkanut toimia erittäin hyvin ja tuloksia näkyy. Tulossa tilaisuus omaishoidosta, johon
kutsutaan mukaan kaupungin virkamiehiä keskustelemaan.

AVH-yhdistyksen toiminta alkanut. Sote-lautakunnassa keskustelu on hyvää ja
rakentavaa.
Kehitysvammatuki: kaupungin ja yhdistyksen keskustelufoorumiin tulossa jatkossa
Rivakka mukaan. Ryhmien kuljetusasiat työllistävät. Kehitysvammaisten ikääntymiseen
liittyvät kysymykset askarruttavat jäsenistöä.
Invalidit: majalla sauna lämpiää kolmesti viikossa vielä syyskuun ajan, sen jälkeen vain
lauantaisin.
Diabeetikot: kokoukset käynnistyneet ja toimintaa suunnitellaan.
Reumayhdistys: toiminta ja ryhmät käynnistyneet. Riihikodin kanssa toteutetaan
ulkoilupäivä vanhuksille. Reumaviikolla 8.10. hyvinvointivalmentaja Sirkka Santapukin
luento Peltosaaren koululla (ent. kauppaoppilaitos).
Sivistys ja osaaminen: talousasiat painottuu syksyn aikana. Hannu valittu
Myllyojasäätiön hallitukseen.
Näkövammaiset: kerhoillat alkaneet, tutustutaan mm. digitaalisiin apuvälineisiin,
kuntoutusohjaaja tulossa ym. Matkoja ja pieniä tapahtumia tulossa. Liikunnallinen
kesäleiri oli erittäin onnistunut. Tiedonsaanti jäsenillä pulmana, jäsenet auttavat toinen
toisiaan. Hienoa, että näkövammaiskortti kelpaa paikallisliikenteessä EUvammaiskortin rinnalla. Isoja aikatauluvihkosia saatavilla Tietotuvasta.
8. Tiedotus- ja muut asiat
- Ikääntyvien messut 9.10. klo 12–15 Urheilutalolla, kaikki yhdistykset mukana
- Riihimäen kaupunki kokeilee osallistavaa budjetointia ja yhdistyksiä kehotettiin
tekemään ehdotuksia kohteista. Ehdotuksia voi tehdä 14.10.–15.12. sähköisesti tai
paperilla. Rahaa varattu ensi vuodelle 50 000 euroa. Toteutettavista kohteista
äänestetään ensi vuoden puolella. Kohteiden tulee olla kaupungin strategian
mukaisia, kertaluonteisia ja kaikkia kaupunkilaisia hyödyttäviä.
- Vammaispalvelujen henkilöstöä vahvistetaan yhdellä sosiaalityöntekijän viralla.
Tehtävässä aloittaa 1.10. Johanna Tyrväinen. Sosiaaliohjaaja työskentelee jatkossa
pääosin alle 22-vuotiaat lasten ja nuorten kanssa ja sosiaalityöntekijät 22-vuotta
täyttäneiden asiakkaiden kanssa (kirjainjako sukunimen alkukirjaimen mukaan).
- Avustaja- ja hoitajapula näkyy vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun ja muun
kotiin annettavan avun palveluissa; palveluntuottajilla vaikeuksia löytää henkilöstöä.
9. Seuraava kokous
Ajankohta muutettiin aiemmin sovitusta. Uusi kokousaika on pe 1.11. klo 13–15.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
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