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Aika 29.8.2019 klo 14.00-16.09 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Pilvi, Kankurinkatu 4-6 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Chrons Aija 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry 

(-) Lemmilä Lasse, poissa 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Puupponen Riitta 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

(-) Tolppanen Terttu, poissa 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

(x) Vainio Marja 

Hyvinkään Invalidit ry 

( ) Rahkonen Liisa 

Hyvinkään seudun Allergia- ja astmayhdistys ry 

( ) Tuominen Terttu 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry/Hyvinkään os. 

( ) Räisänen Heikki 

Hyvinkään Kuulo ry 

( ) Ahvenainen Aarre T. 

Hyvinkään Seudun psoriasisyhdistys ry 

( ) Sillanmikko Liisa 

Hyvinkään sydänyhdistys ry 

(x) Penttilä Jukka 

Hyvinkään näkövammaiset ry 

 

Kaupungin toimialojen edustajat 

 

(-) Norrena Katarina, poissa 

(-) Kiuru Kimmo, poissa 

(x) Joutsen Elina 

( ) Kalmari Minna 

( ) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Andres Pevkur, sihteeri 

(x) Ville Hyytiäinen, turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista 

 

4. Edellisen kokouksen 19.6.2019 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio seuraavilla muutoksilla pykälään 9: 

Kommentteja Rockfestin esteettömyydestä: 
− Invavessoja oli 5, joista kolme yleisellä puolella. Viime vuonna invavessoja oli 2. Inva-

vessat oli huonosti pidetty 
− Inva-merkeissä huonoa laatua 
− Tilat invakorokkeella suosioon nähden aivan liian pienet 
− Vip-puolella 2 invavessaa 
− Vesipisteitä aivan liian vähän 
− Istumapaikkoja alueella vain muutamia. Niiden tarve olisi ollut huomattavasti suurempi 
− Liikkuminen oli helpompaa, kun oli vähemmän hiekka-alueita ja maa oli kovempaa 
− Kokonaisuudessaan tilanne oli parempi, kun viime vuonna. 

 

Charlotta Tanner ei enää kaupungin palveluksessa. Elina Joutsen selvittää kaupunginjohdon 

kanssa nykyisen päätöksen (toimialojen edustajat vammaisneuvostossa) uudistamisen tar-

peet. Toivomuksena myös Keusoten edustus vammaisneuvostossa. 
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5. Turvallisuuskävelyn tulokset; Ville Hyytiäinen 
Merkittiin turvallisuuskävelyn tulokset tiedoksi. Esitys on liitteenä. Turvallisuuskävelyn aikana 

kirjatut puutteet on välitetty Tekym:lle, joka suorittaa korjaustoimenpiteet. 

Keskustelussa esille nousseet asiat: 

− Suojatien merkinnät liukkaita talvella 

− Syksyn turvallisuuskävelyn reitin ehdotukseksi Torikatu 

− Ratu-työryhmässä on todettu esteettömyysasiamiehen tarpeellisuus. Aloitteen etene-

mistä seurataan 

− Urheilukadun vinoparkin ruudut ovat liian kapeat, eikä ole invapaikkoja 

− Torilla invapaikat ovat väärässä kohdassa; Ratu-työryhmässä pitäisi ottaa asia käsitel-

täväksi. 

 

6. Vammaisneuvoston kokoonpano 
Vammaisneuvosto on valittu neljäksi vuodeksi. Varajäsenet ovat eri yhdistyksistä kun varsinai-

set jäsenet. 

 

Neuvoston tarvitaan sitoutuneita jäseniä, joilla on aikaa ja halua osallistua neuvoston asioiden 

hoitoon ja lausuntojen valmisteluun. Varajäseniltä vaaditaan valmius osallistua kokoukseen, 

jos varsinainen jäsen on estynyt. Yhtenä ehdotuksena oli, että olisi vain kaksi varajäsentä, 

eikä henkilökohtaisia varajäseniä. 

 

Kaupungin toimialaedustajiksi toivotaan edustusta esim. tonttipuolelta ja rakennusvalvonnasta. 

Esille nousivat myös seuraavat nimet: Outi Raatikainen sivistystoimesta, Miika Kantola, 

Kimmo Kiuru ja Kari Pulkkinen Tekymistä. Päätökseen mieluummin työtehtävä tai nimike, ei 

nimiä. 

 

Kokoustyöskentelyyn seuraava muutos: ongelman toteaminen vammaisneuvostossa ja 

ajoissa asiantuntijan kutsuminen kokoukseen.  

 

7. Vammaisneuvoston vastaukset Keusote kysymyksiin soten kotona asumista tukevien palvelu-
jen sekä päivätoiminnan ohjeista 
Lausunto ja vastaukset on lähetetty Keusotelle. 

 

8. Kuljetuspalvelut 
Sanna-Kaisa on työryhmän jäsen ja 12.6. kokouksessa on käyty ohjeet läpi. 21.8. kokous siir-
rettiin. Käyttäjäkokemukset pitäisi ottaa huomioon. Ongelmia erityisautojen kanssa (oikeat au-
tot ja ajoissa). Sanna-Kaisa laittaa ohjeet ja muistiot kaikille. Jäseniltä pyydetään palautetta 
asiasta. 
Keusote hallinto käsittelee kuljetuspalvelukilpailutusta lokakuussa. Seuraavaan vammaisneu-
voston kokoukseen 25.9.kutsutaan edustaja Keusotessa esittelemään kuljetuspalvelukilpailu-
tusta. 
 

9. Muut asiat 
 

− Aija luonnostelee lausuntoa ja vastauksia Keusote pyyntöön (Keski-Uudenmaan soten 
asiakkaiden sijoittuminen ikääntyneiden asumispalveluihin ja laitoshoitoon ohjeet). Jä-
seniä pyydetään kommentoimaan asiaa. 

− Uimalan vesijuoksuradan viereen kaiteet molemmille puolille. Ville välittää tiedon uima-
laan. 

− Hyvinvointi-seminaari 13.9. klo 13-15.30 Klaukkalassa. Aija osallistuu ja matkakulut 
korvataan. 

− Jatkossa kokouskutsuviestiin maininta, että varajäsenet ovat erittäin tervetulleita ko-
kouksiin. 

− Vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajien kokous 10.9. klo 12-13.30 kaupun-
gintalolla Kalliossa. Tuula selvittää asiaa. 
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− Outi Raatikaiselle välitetään Rockfest kommentit ja pyydetään Tapahtumajärjestäjän 
oppaaseen myös esteettömyysohjeet. 

− Lausunto Keusote strategista on lähetetty. Painotettu seuraavia alueita: yksilöllinen 
palvelu, yhteyshenkilöt ja tiedottaminen (palveluohjaus vammaisille). 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09 


