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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Saarinen ja Esko Alakangas.
3. Vammaisneuvoston vuoden 2020 toimintasuunnitelman laatiminen
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-

-
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Positiivisen palautteen esiin nostaminen esteettömyydestä  valitaan jokaisessa
kokouksessa kohde ja sovitaan tiedottajan kanssa, miten tiedotetaan
(puheenjohtaja sopii). Lähetetään kunniakirja ko. toimijalle (Rivakka voisi ehkä
toteuttaa, sihteeri luonnostelee).
Koonti Riihimäen alueella toimivista vammaisjärjestöistä ennakoiden uutta
valtuustokautta ja tiedottamistarpeita  pyydetään Hämeen Setlementin Suvi
Silvolalta selvitystä/listausta Riihimäen alueella toimivista vammais- ja
pitkäaikaissairaiden järjestöistä. Sihteeri pyytää.
Seurataan Sammalistonsuon lintutornin saavutettavuuden ja esteettömyyden
toteutumista
Yritystalon esteettömyysoppaan valmistuminen (toimii mallinnuksena myös tulevia
rakennuskohteita ajatellen) – kartoitus on tehty ja asia etenee isännöitsijän
toimesta. Sihteeri tiedustelee tilannetta isännöitsijä Minna Hakalalta.
Laaditaan kirje ja esitys Erämessujen messuorganisaatiolle esteettömyyden
huomioimisesta tulevilla Erämessuilla (inva-paikoitus, wc-tilat ym.) Reijo Kurkela
tekee luonnoksen
Vammaisneuvosto on yhteydessä keskusvaalilautakuntaan, jotta äänestyspaikkojen
esteettömyys varmistetaan ennen kevään 2021 vaaleja. Puheenjohtaja hoitaa
yhteydenoton.
Raija Vuorela laatii terveyskeskukselle jaettavaksi kuvaston pienapuvälineistä, jotka
todettu toimiviksi.

4. Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen Riihimäen kaupungin
liikenneturvallisuusryhmään vuosille 2020–2021
Vammaisneuvoston edustajaksi liikenneturvallisuusryhmään valittiin Tarja Simonen.
5. Lausuntopyyntö valtuustoaloitteesta ”Erityisryhmien kuljetuspalvelut kuntoon kaupungin
omilla ratkaisuilla”
Keskusteltiin asiasta. Toivotaan lisäkilpailutusta autojen riittävyyden takaamiseksi.
Kunnan omia toimenpiteitä ei tällä hetkellä tehtäisi, koska sopimuskausi on
päättymässä jo 6/2021. Toivotaan kaupungin liikennöintitarpeiden kokonaistarkastelua
tulevissa hankinnoissa.
6. Järjestökuulumiset
Omaishoitajat ja läheiset: Keskustelutilaisuus Kalevantalolla onnistui erittäin hyvin.
Tilaisuuden myötä sovittiin yhteistyökokous sote-johtajan kanssa. Perheiden Extrapuuhapäivä tulossa la 9.5. Lapsiperheiden ongelmat nousseet esille voimakkaasti –
heidän tilanteensa helpottamista mietitään. Iso muutos omaishoitajille ja –hoidettaville
on ikäihmisten päivätoiminnan siirtyminen Riihikotiin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta: Vammaisten perhehoidon toimintaohje hyväksyttiin.
Tuire Sintonen toimii AVH-kerhon vetäjänä. AVH-vertaisryhmä kokoontuu torstaisin
Inkilänhovin toimintana. Suunnitelmissa, että ikäihmisten päivätoiminnassa voisi
tulevaisuudessa olla tietty päivä suunnattu AVH-henkilöille.
Kehitysvammatuki: Huomenna ystävänpäivänä karaoke-tapahtuma.
Vammaispalvelujen ja kehitysvammatuen yhteistyöfoorumissa teemana tänä keväänä
terveys ja hyvinvointi. Vuonna 2021 Kehitysvammatuki ry täyttää 50 vuotta.
Invalidit: sauna lämpiää lauantaisin Inra-majalla.
Terveyskeskus: Valmistellaan väestön jakamista hoitaja-lääkäri-työpareille.
Muodostetaan tiimejä, jotka hoitavat potilaita, helpottaa ja nopeuttaa asiointia.
Diabeetikot: Leiri diabeetikko-lapsille tulossa.
Reuma-tules: Terveystietotupaan tulossa tilaisuus suun terveydestä. Vertaistukiryhmät
20–45-vuotiaille jäsenille alkaneet, kokoontuvat Virsussa. Kahvilatapaamiset alkaneet,
kokoontumispaikka vaihtelee. Reumayhdistys täyttää ensi vuonna 70 vuotta.
Näkövammaiset: Kerhokokoontumiset 2 x kk torstaisin. Kerhoilloissa vierailijoita, mm.
Maarit Lindholm-Teräväinen tulossa opastamaan paikallisliikenteen käytössä. Joka
kerta 15 min tuolijumppa. Jäsenistöllä suuri tarve vertaiskeskusteluun. Tarja ollut
kertomassa näkövammaisten huomioimisesta Terveystietotuvassa ja SPR:llä. Jäseniä
tullut muutamia lisää.
7. Tiedotus- ja muut asiat
Autoliiton projektipäällikkö Janne Koivisto tarjoutui tulemaan kertomaan
vammaisneuvostolle liiton inva-pysäköintiprojektista, Toni Haapakoski lupautunut
tulemaan mukaan tapaamiseen. Puheenjohtaja pitää asiaa vireillä.
Leena Toivonen kertoi vammaispalvelujen perhehoidon ohjeesta. Lapsiperheiden
lisääntyneet tarpeet näkyvät vammaispalveluissa, mm. omaishoidontuen hakemuksia
on tullut aiempaan enemmän ja AAC-ohjauksen kysyntä on kasvanut.
8. Seuraava kokous
Keskiviikkona 29.4. klo 15.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.
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