
Vammaisneuvoston kokous Muistio 5/2021 
 
 

Aika 16.6.2021 klo 14:00-16.30 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, Teams-yhteydellä, kokoushuone Kallio 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Laine Titta 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään Kehitysvammaisten tuki ry 

() Niiranen Riitta, poissa 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Puupponen Riitta 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

() Tolppanen Terttu 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

 

 

() Rahkonen Liisa 

Hyvinkään Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry 

() Tuominen Terttu 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään os. 

() Kanerva Kari 

Hyvinkään Kuulo ry 

() Ahvenainen Aarre T. 

Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry 

() Sillanmikko Liisa 

Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

(x) Penttilä Jukka 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

 

Kaupungin toimialojen edustajat 

(x) Karttunen Mirka   

() Norrena Katarina 

() Kiuru Kimmo 

() Janne Oittinen 

() Toikka Taivi 

(x) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Minna Kalmari, sihteeri 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja todettiin päätösvaltaisuus. 
 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Lisätään esityslistaan muut kohdat uuden vammaisneuvoton nimeäminen. 
 

4. Edellisen kokouksen 18.5.2021 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

5. Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen resursoinnista (liitteenä) 
 
Vammaisneuvosto edellyttää, että tarkastuslautakunta ottaa selvitystyön 
työsuunnitelmaansa tai arviointisuunnitelmaansa tulevan valtuustokauden alussa. Asiaa 
esitellään neuvostoille ja nuorisovaltuustolle puolen vuoden välein, ensimmäisen kerran 
vuoden 2022 alussa.  
 

6. Alueellinen vammaispoliittinen ohjelma 2021-2025, lähtötilannekysely 
Käsittely jäi kesken, kysely viimeistellään heinäkuun aikana (pj, varapj ja sihteeri). 
Vastaukset lähetettävä 30.7.2021 mennessä. 
 
1. Hyvinvointi ja terveys, esimerkiksi kuntoutus ja riittävä elintaso sekä sosiaaliturva 
 
Kuntoutuksen saaminen varsinkin harvinaisissa sairauksissa on vaikeaa ja ammattilaisten 
löytyminen hankalaa. Vammaisille ikäihmisille kuntoutusta ei myönnetä lähes ollenkaan. 
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Omaishoitajien tuet ovat laskeneet. 
 
2. Eläminen itsenäisesti ja osallisuus, esimerkiksi päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen,  
liikkuminen ja elinympäristön esteettömyys, saavutettavuus ja turvallisuus 
 
Rakennetun ympäristön turvallisuus työryhmässä on edustaja vammaisneuvostosta. 
Julkisen puolen palvelut netissä keusoten omilla sivuilla on käyttäjille vaativaa ja hankalaa. 
Tieto on vaikeasti löydettävissä.  Digitaaliset palvelut eivät ole vielä täysin saavutettavia. 
Tilanne kuitenkin parantunut. 
Kuljetusten omavastuukustannuksia on kohtuullistettu ja liikkumisalueita laajennettu. 
Hyvinkäällä on enää muutama iso inva-auto ja niistäkin suurin osa ajaa vain kelalle 
kuuluvia ajoja itsenäisen elämän liikkuminen on ajoittain mahdotonta, koska ei löydy autoa, 
jolla pääsisi kohteeseen tai kotiin. 
Eläminen itsenäisesti ja osallisuus on vaikeutunut päivittäisissä toiminnoissa sekä 
elinympäristön esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Nyt keusote ja Hyvinkään 
kaupunki vaativat tietotekniikan itsenäistä käyttöä ja ilman sen hallitsemista ei pysty näihin 
toimintoihin. 
Jos haluat pysähtyä lyhyeksikin aikaa taksilla, sinun tulee itse poistua taksista ja käydä 
hoitamassa asiasi. Matka keskeytyy, vaikka taksi odottaa. Jatkaessasi alkaa uusi 
taksimatka. Avustajaa ei voi noutaa eri osoitteesta. 
 
3. Työllisyys ja koulutus 
 
Työssäkäymistä tuetaan hyvin. Esimerkiksi apuvälinitä saa kaksin kappalein, kotiin ja töihin 
omat.  
Esimerkiksi kehitysvammaiset tekevät työtä pienemmällä korvauksella kun muut. Kun 
sopeutumistoimet loppuvat, loppuu myös työ.  
 
4. Yhdenvertaisuus 
 
Emme pysty elämään yhdenvertaisesti pintaterveiden kanssa. 
Eläminen itsenäisesti ja osallisuus on vaikeutunut päivittäisissä toiminnoissa sekä 
elinympäristön esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Nyt keusote ja Hyvinkään 
kaupunki vaativat tietotekniikan itsenäistä käyttöä ja ilman sen hallitsemista ei pysty näihin 
toimintoihin. 
 
5. Tietoisuuden ja tietopohjan lisääminen 
 
Äärimmäisen huolestuttavaa, koska tähän liittyy ennen kaikkea vammaisten palvelut ja 
niiden saaminen. Näitä tietoja ei saa ellet soita ja kysy ja jos jokin asia on muuttunut, siitä ei 
saa tietoa kysymättä. 
 
 

7. Kannanotto päivätoiminnan jatkumisen puolesta 2021 
 
Kannanotto tiedoksi. Ikäihmisten päivätoiminnan muutosten päätökset ovat keskeneräiset.  
 

8. Lausuntopyyntö Uudenmaan yhteiselle vammaisneuvostolle kehitysvammaisten 
hoitopoluista Uudellamaalla. 
Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
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9. Vammaisasioita koskeviin Teams-kokouksiin ja tapahtumiin osallistumiset huhti-
kesäkuussa 2021.  
 
Puheenjohtaja on mukana: HB-ryhmien ohjausryhmässä, Vammaisten henkilöiden HB -
hankkeen projektiryhmässä, Keusoten ja Vammaisneuvostojen yhteistyöryhmässä, 
RATU:ssa. 
 
Puheenjohtaja osallistunut: 
 

a) 19.4. THL-luento, Liikkumisen tuki + taloudellinen tuki (THL) 
b) 29.4. Vammaisten henkilöiden HB-hankeprojektiryhmä (Keusote) 
c) 8.4. Vammaisten työllistyminen palaveri kansanedustajien kanssa 
d) 14.4. Lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen info, Keusote 
e) (21.4. Vammaisten Vihreiden kevätkokous) 
f) 29.4. Vammaisten henkilöiden HB-hankkeen Projektiryhmä 
g) 5.5. Vammaisten Vihreiden hallituksen kokous 
h) 6.5. RATU-työryhmän kokous 
i) 19.5. Keusoten ja vammaisneuvostojen Vampon tekemistä 
j) 20.5. Vammaisneuvoston esteettömyyden puolustamista ja näkyvyyttä edistävä 

hetki Jäätelökioskien takana olevalla P-paikalla Esteettömyys-viikolla ( os. ainakin 
Jukka, Riitta, Toni kävi siinä ja muita en tässä kiireessä muista) 

k) 21.5. Invalidiliiton strategiaryhmien yhteinen työpaja 
l) 26.5. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän infotilaisuus koskien sote-

kuljetuspalveluita hankintakokonaisuutta 
m) 2.6. Keusoten ja vammaisneuvostojen kokous 
n) 3.6. Vammaisten henkilöiden HB-hankkeen projektiryhmä 
o) (1.7. Vammaisten henkilöiden HB-hankkeen projektiryhmä) 

 
Varapuheenjohtaja osallistunut 

 
a) Kehry: 8.4., 22.4., ja 20.5 
b) Uudenmaan vammaisjärjestön vaikuttaminen 8.4., 6.5.. ja 3.6 
c) Keusote ja vammaisneuvostot 21.4. 
d) Keusoten infotilaisuus kuljetuspalvelujen hankintakokonaisuudesta 26.5. 
e) Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunta (Mäntsälän seurakunta) 4.5. 

 
Jukka Penttilä osallistunut: 

 
a) 18.5., Oikeusministeriön koulutus- ja keskustelutilaisuus vammaan liittyvästä 

vihapuheesta ja häirinnästä. Teamsilla  
b) 20.5. on kansainvälinen esteettömyyspäivä. Kauppalankadun ja Hämeenkadun 

risteyksen P-alue.  
c) 26.5., Keu-Sote sote-kuljetuspalveluista infotilaisuus teamsilla. 
d) 8.6., ESKEn (Invalidiliitto) Esteettömyystreffeille kulttuurihistoriallisten kohteiden 

esteettömyydestä. Teams-etäpalaveri. 
e) 12.5. ja 9.6., Kuvailutulkkausseminaari, etänä Zoom. 

 
 

10. Muut asiat 
 

a) Uuden vammaisneuvoston nimeäminen 
Yhdistyksiltä on pyydetty ehdokkaat vammaisneuvoston varsinaisiksi ja 
varajäseniksi 14.6. mennessä kirjaamoon. Varajäsenen ei tarvitse olla samasta 
yhdistyksestä. Kaupunginhallitus päättää uudet vammaisneuvoston jäsenet. 
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11. Seuraava kokous  

 
Pe 30.7.2021 klo 17.00 ruokailu Harlekiinissa (varalla Hotel Sveitsi). Minna varaa. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 
 
 

 
 


