Riihimäen vammaisneuvoston kokous

MUISTIO 6/2019

Aika:

torstai 21.11.2019 klo 15.30–17.30

Paikka:

Yritystalo, 3. krs, kokoushuone Voima, Eteläinen
Asemakatu 4, Riihimäki

Osallistujat:
Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen (estynyt) puheenjohtaja, kaupunginhallitus
Sari Heijasto
sosiaali- ja terveyslautakunta
Maarit Lindholm-Teräväinen
kaupunkikehityslautakunta
Hannu Nokkala (puheenjohtaja)
sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esko Alakangas
Riihimäen Seudun Diabeetikot ry
Risto Järvenpää
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
Puheenjohtajan ollessa estynyt puheenjohtajaksi valittiin Hannu Nokkala.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Heijasto ja Raija Vuorela.
3. Riihimäen kaupungin viestinnästä / viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen
Mia Miettinen esittäytyi ja kertoi kaupungin viestinnän periaatteista. Kaupungin
viestinnän tavoitteena on olla aktiivista, avointa ja ajankohtaista. Mia kertoi median
murroksesta ja viestinnän monikanavaisuudesta: yksi viestintätapa ei enää riitä.
Tärkein viestintäkanava tällä hetkellä ovat kaupungin verkkosivut. Lisäksi käytössä
useita muita medioita, mm. Koti- ja kaupunki -asukaslehti kahdesti vuodessa.
Sosiaalisen median merkitys kasvaa koko ajan ja käyttäjien ikäryhmä laajenee.
Saavutettavuusdirektiivi asettaa vaatimuksia sähköisille viestintäkanaville:
helppokäyttöisyys, kieli, tekninen toteutus. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset
tulevat voimaan vanhojen verkkosivujen osalta 23.9.2020. Riihimäen kotisivujen
saavutettavuusanalyysin tekeminen on kilpailutettu ja nyt odotetaan analyysiä
korjaustarpeista. Sivujen testaamiseen tarvitaan kaupunkilaisista testiryhmiä. Sovittiin,
että Mia on yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin testausasioissa.
Kunta-Kati aloitti toiminnan kaupungin verkkosivuilla tämän vuoden alussa. Kunta-Kati
pohjautuu tekoälyalgoritmiin ja pyrkii vastaamaan asiakkaan kysymykseen. Kati käy
noin 760 keskustelua viikossa. Katilta kysytään samoja asioita kuin mitä kotisivuilta
muutoinkin etsitään. Riihimäki sai Kuntekon Teknologiateko -palkinnon Kunta-Katista.
Kaupungin verkkosivuilla on parhaillaan menossa kysely kotisivujen käytettävyydestä,
siihen toivotaan paljon vastauksia.

Riihimäen kaupungin viestintään on resursoitu 2,5 henkilöä. Toimialat johtajineen ja
työntekijöineen osallistuvat lisäksi viestintään.
4. Vammaisneuvoston vuoden 2019 toimintasuunnitelman toteutuminen
Käytiin läpi toimintasuunnitelman toteutuminen (liite 1). Ensi vuoden
toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.
5. Valtuustoaloite koskien keinoja, joilla omaishoidon määrää voisi lisätä ja omaishoitajia
tukea Riihimäellä
Reijo Kurkela nosti esiin joitakin oleellisia kysymyksiä omaishoidon lisäämiseen liittyen.
Oleellinen kysymys on, millä tavalla puututaan tilanteeseen, jossa omaishoito voisi olla
mahdollinen. Omaishoitoliitolla on kysely, jonka avulla asiaa voi kartoittaa, tätä voisi
hyödyntää palveluissa, joissa perheitä kohdataan. Omaishoitolaki sinänsä on väljä ja
jokainen kunta määrittelee omaishoidon kriteerit tarkemmin. Omaishoitajalle tulojen ja
etuuksien yhteensovittaminen voi olla pulmallista.
Sovittiin, että kun Omaishoitajat ja läheiset yhdistys saa muotoiltua lausuntonsa
aloitteeseen, Reijo välittää sen vammaisneuvoston jäsenille kommentoitavaksi, jolloin
lausunto voi olla omaishoitoyhdistyksen ja vammaisneuvoston yhteinen näkemys.
6. Järjestökuulumiset
Reuma-Tules: ensi vuoden ohjelma valmistunut. Jäsenmäärä kasvanut, nyt 570.
Vertaisryhmät toimivat, toimintaa tulossa myös Lopelle ja Hausjärvelle. Päivystys
Virsussa torstaisin. Monenlaisia liikuntaryhmiä pyörii säännöllisesti.
Diabeetikot: säännölliset jumpparyhmät Inkilänhovissa ja uimalassa, kerhoillat
säännöllisesti. Toiminta jatkuu entiseen tapaan.
Terveyskeskus: influenssarokotukset saatavilla ensi viikosta alkaen.
Invalidit: Eteläiselle koululle tullut kunnollinen pyörätuoliramppi ja Prisman Voimalan
puolen sisääntulo korjattu.
Kaupunkikehityslautakunta: yt-neuvottelut ajankohtaisena huolena.
Omaishoitajat ja läheiset: ensi viikko omaishoitajaviikko, mm. Riihikodissa konsertti.
Lausuntoon omaishoitoon liittyvästä valtuustoaloitteesta panostetaan. Mitä tiedät
omaishoidosta -tilaisuus tulossa 22.1.2020 (kutsukirje liite 2). Extra-puuhapäivä tulossa
toukokuussa. Kumppanuustaloa ehdotettu vanhaan neuvolaan, järjestöiltä pyydetty
vastausta, onko halua vuokrata tilaa. Laku-yksikköön saatu ovikello asiakkaille
asiakasraadin avulla.
Kehitysvammatuki: Viikolla 49 Kehitysvammaisten viikolla yhdistys näkyy kaupungilla ja
viestimissä. Yhdistystä huolettaa yhdistysten avustusten kohtalo kaupungin
talouspaineissa.
Näkövammaiset: hallituksessa kaksi uutta jäsentä. Palvelulinjan käyttöä opetellaan.
Liikuntaryhmiä säännöllisesti. Tiedottaminen on yhdistykselle keskeinen kysymys.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: kulttuuri- ja liikuntayhdistyksille varattua
avustusmäärärahaa ei vähennetä, mutta sen jakamisesta vastaa jatkossa
elinvoimatoimialue. Jakoperiaatteet pysyvät ennallaan. Käyttömaksuja (liikuntatilat
yms.) mahdollisesti korotetaan. Hannu Nokkala valittu Etevan kiinteistöistä vastaavan
UVPS:n hallitukseen. Hannu ollut rekrytoimassa uutta toimitusjohtajaa eläkoityvän
tilalle.
7. Tiedotus- ja muut asiat

Riihimäen seudun Invalidien Hyvän mielen kerho joutunut vesivahingon takia evakkoon
seurakunnan kerhotilasta (korvaava tila etsinnässä). Idea: laaditaan listaus kaupungin
esteettömistä kokoontumistiloista.
Sihteeri kertoi, että vammaispalvelun täysi-ikäisille asiakkaille lähetetään postitse
asiakaspalautekysely vammaispalvelun sosiaalityön ja -ohjauksen palvelusta.
Vastaava kysely lähtee myös palveluohjauksen ja aikuissosiaalityön asiakkaille.
8. Seuraava kokous
13.2.2019 klo 15–17.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Hannu Nokkala
puheenjohtaja

Leena Toivonen
sihteeri

