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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Lindholm-Teräväinen ja Reijo Kurkela.
3. Kaupunginvaltuuston kokousten saavutettavuus internetissä ja kaupungin kotisivujen
esteettömyys / viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen
Mia Miettinen kertoi kaupungin verkkosivujen saavutettavuudesta. Jokaisen sivun
alalaidan ”footerissa” on vasemmalla linkki saavutettavuusselosteeseen. Selosteessa
todetaan kaupungin verkkosivujen täyttävän saavutettavuusdirektiivin vaatimukset vain
osittain. Työ verkkosivujen uusimiseksi on käynnissä. Saavutettavuusselosteessa
ohjeistetaan antamaan saavutettavuuteen liittyvä palaute kaupungin palautesivuston
kautta.
Kokouksessa käytin keskustelua saavutettavuuden tehtävälistan mukaisten tehtävien
priorisoinnista. Keskustelussa nostettiin keskeisinä esille seuraavia asioita:
- puhuvat sivut
- sivujen selkeys ja hahmotettavuus visuaalisesti (vrt. kielen selkeys)
- voisiko olla kaksi verkkotiedotuskanavaa: tavallinen kanava ja selkokanava
- keskeisimmät sisällöt tulisi löytyä helposti, esim. yhteystiedot, tapahtumat,
aukioloajat jne. – liittyy hakutoiminnon toimivuuteen
- sivuilla käytetyt käsitteet tulisi olla selkeästi ja havainnollisesti avattu (esimerkkinä
rakennusmääräyksiin liittyvät käsitteet)
Lisäksi Mia Miettinen esitteli eri vaihtoehtoja kaupunginvaltuuston kokousten
saavutettavuuden edistämiseen ja pyysi vammaisneuvoston arviota eri vaihtoehdoista.
Tällä hetkellä kokoukset striimataan kaupungin YouTube-kanavalle, mutta niissä ei ole
tekstitystä. Tekstityksen lisääminen toisi noin 50 000 euron vuosikustannukset, mitä
pidettiin suurena suhteessa siihen, kuinka paljon potentiaalisia seuraajia olisi. Tällä

hetkellä seuraajamäärä vaihtelee alle 100 ja 1500 seuraajan välillä kokouksesta
riippuen. Vammaisneuvosto piti keskustelupöytäkirjan laatimista mahdollisena
vaihtoehtona (kustannus n. 100 €/h), joka takaisi saavutettavuuden myös
kuulovammaisille. Asiaa jäädään vielä miettimään ja ilmoitetaan pohdinnat Miettiselle.

4. Autoliiton projektipäällikkö Janne Koivisto esitteli liiton inva-pysäköintiin liittyvää
projektia. Mukana oli kaupungininsinööri Toni Haapakoski.
Autoliiton projekti perustettiin vuonna 2018, kun tunnistettiin inva-pysäköintipaikkojen
löytäminen vieraalla paikkakunnalla haasteeksi. Asia koskee Suomessa yli 90 000
inva-pysäköintiluvan haltijaa. Autoliitto on luonut mobiiliaplikaation, joka kertoo
vapaana olevat inva-pysäköintipaikat eri paikkakunnilla sen mukaan, miten kunnat ovat
aplikaation ottaneet käyttöön. Haku-kenttään syötetään paikkakunnan nimi ja
karttapohja näyttää sen inva-pysäköintipaikat. Aplikaatio käyttää Googlen/Applen
navigointia, joka neuvoo käyttäjän halutulle paikalle. Aplikaatio on ilmainen ja löytyy
puhelimien aplikaatiokaupasta hakusanalla Autoliitto. Edellytyksenä on, että kunta
liittyy järjestelmään. Kunta voi ilmoittaa järjestelmään kunnan vastuulla olevat invapysäköintipaikat. Osa kunnista on kerännyt suostumukset myös liikkeiden
pysäköintipaikkojen ilmoittamiseen. Järjestelmän hinta Riihimäen kokoiselle kunnalle
on n. 400 €/vuosi. Aplikaatiota on ladattu 16 000 kertaa ja se on äytössä 34 kunnassa,
mm. Forssassa. Kunta pystyy itse tekemään päivitykset aplikaatioon. Myös tilapäiset
pysäköintijärjestelyt voidaan ilmoittaa ohjelmassa.
Toni Haapakoski piti järjestelmään liittymistä mahdollisena siten, että siihen ilmoitetaan
ne inva-pysäköintipaikat, joista kaupunki vastaa. Vammaisneuvosto totesi että käyttöä
aplikaatiolle varmasti on. Suotavaa olisi, että myös naapurikunnat ottaisivat sen
käyttöön. Aplikaatiosta tulee tiedottaa aktiivisesti, kun se saadaan käyttöön.
5. Todetaan vammaisneuvoston edustajien valinnat eri työryhmiin (valinnat tehty
vammaisneuvoston s-postikeskusteluin kokousten välissä):
-

-

RITA-taidetyöryhmä: Päivi Sinivuori. Päivi kertoi, että työryhmä on kokoontunut
muutaman kerran. Mm. valittu kiertoliittymän taideteoksen tekijä. Päivi pyrkii
tuomaan esiin erityisesti saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmaa
taidehankinnoissa.
Omaishoidon kehittämistyöryhmä: Marja-Liisa Saarinen. Työryhmä on kokoontunut
muutaman kerran, työ etenee hyvin. Mukana myös Reijo Kurkela Omaishoitajien ja
Läheisten edustajana.

6. Valitaan esteettömyys/saavutettavuus-kunniakirjan saaja
Jätetään asia mietintään ja päätetään kohde seuraavassa kokouksessa. Ei arvioida
pelkästään fyysistä esteettömyyttä vaan myös muuta palvelun saavutettavuutta.
Ehdotuksen lisäksi pyydetään perustelut ehdotukselle.
7. Järjestökuulumiset
Korona-tilanne on vaikuttanut kaikkien yhdistysten toimintaan ja tilannetta seurataan
tarkasti.
Diabeetikot: yhdistyksellä ei ole ollut kokoontumisia. Esko Alakangas ilmoitti, että hän
joutuu jättämään vammaisneuvoston jäsenyyden.

Omaishoitajat ja läheiset: Tehty digiloikka mm. WhatsApp-vertaisryhmien muodossa.
Elokuussa oli isompi tapaaminen ja ryhmät ovat alkaneet kokoontua.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ja AVH-yhdistys: Yhdistyksen ohjelmat ovat
käynnistyneet. Lautakunnan seminaari oli antoisa.
Reumayhdistys: Ryhmät ovat käynnistyneet. Hallitus on kokoontunut Skypessä, minkä
lisäksi on osallistuttu Reumaliiton valtakunnalliseen ”etäkahvihuoneeseen”.
Kehitysvammatuki: Kokoukset on pidetty etänä tai hybridinä, koetettu pitää yllä
yhteistyötä. Hyvinvointihanke yhteistyössä liikuntatoimen ja Rivakan kanssa
käynnistettiin kesän jälkeen uudelleen, kestää lokakuun loppuun saakka, tänään mm.
luento Rivakassa. Kerhot ovat käynnistyneet. Kevät oli todella rankkaa aikaa
kehitysvammaisille ja heidän perheilleen.
Näkövammaiset: Etätapaamiset eivät onnistuneet digitaitojen puutteen vuoksi, minkä
vuoksi yhteyttä pidettiin puhelimella. Senioripuistoiluun osallistuttiin. Kevätkokous
pidettiin syksyllä. Jäsenillä huoli Keskuskadun liikennevalojen poistamisesta  AnnaMaija Jämséniltä liikennesuunnittelusta saatu nyt tietoa, että näkövammaisten ja
muiden vammaisten henkilöiden liikkumisen turvallisuuteen tullaan kiinnittämään
erityistä huomiota.
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän esitys
valmistunut. Myös vammaisneuvoston lausunto huomioitiin. Esitykseen saatiin
maininta, että kaikkien kaupungin tilojen ja palvelujen tulee olla esteettömiä.
8. Tiedotus- ja muut asiat
-

-

Todettiin oikeusasiamiehen päätös europarlamenttivaalien vaalijärjestelyistä
Riihimäen kaupungille (päätös lähetetty tiedoksi etukäteen)
Liikennesuunnittelija Elina Lämsä aloittanut elinvoiman toimialueella kaavoituksessa
tehtävänään kävelyn, pyöräilyn ja esteettömyyden edistäminen
kaupunkisuunnittelussa. Yhdyshenkilö myös rautatieaseman esteettömyyteen
liittyvän Tempo-hankkeessa. Päätettiin kutsua mukaan seuraavaan kokoukseen.
Vammaispalvelun asiakaspalautekyselyn tuloksia sekä kehitysvammaisten
henkilöiden asumispalvelutarvekartoitusta tarkastellaan myös seuraavassa
kokouksessa.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään etäkokouksena perjantaina 6.11.2020 klo 14–16. Sihteeri
lähettää sähköpostitse linkin Teams-kokousohjelmaan ennen kokousta. Mahdollisuus
harjoitella ohjelmaan liittymistä sihteerin kanssa ennen kokousta. Aiheena vuoden
2021 toiminnan suunnitteleminen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.
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