
Vammaisneuvoston kokous Muistio 8/2019 
 
 

Aika 25.9.2019 klo 14.02-15.12 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Järvi, Kankurinkatu 4-6 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(-) Patjas Sanna-Kaisa, poissa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Chrons Aija, kokouksen puheenjohtaja 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(-) Karhunen Tuula, poissa 

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry 

(x) Lemmilä Lasse 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Puupponen Riitta 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

(-) Tolppanen Terttu, poissa 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

( ) 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 

(-) Joutsen Elina, poissa 

(x) Kalmari Minna 

(x) Jokela Toni, saapui klo 14.52  

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Andres Pevkur, sihteeri 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Aija Chrons avasi kokouksen klo 14.02 
 

2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

 

4. Edellisen kokouksen 29.8.2019 muistion hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

5. Vammaisneuvoston puheenjohtajiston terveiset 

− Järvenpäässä kehitysvammaisten lääkäripalvelu ei saatavissa 

− Vammaisneuvoston kokoontumiset ovat olleet harvoin, edellinen kokous oli 

kuljetuspalveluista 

− Keusote on pyytänyt lausuntoja vain Hyvinkäältä, ei muilta kunnilta. 

 

6. Lausuntopyyntö vanhus- ja vammaisneuvostoille asiakkaiden sijoittuminen ikäihmisten 
asumispalveluihin ja laitoshoitoon ohjeista 
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Merkittiin lausunto tiedoksi. Todettiin hyväksi, että Keusotelta on pyydetty vastaus siitä, 
miten esittämämme asiat otetaan huomioon. 
 

7. Vammaisneuvostopäivät 27.-28.11. Vantaalla 
 
Sanna-Kaisa on ilmoittautunut tilaisuuteen. Sanna-Kaisan kyydissä pääsee 6 muuta 
osallistujaa. Matka korvataan. Ilmoittautuminen 4.11. mennessä. 
 

8. Muut asiat 
 

Tuula Karhunen osallistuu Kehitysvammaisten asumispalvelun hankinta -työpajaan 3.10. 

klo 17-19 Laureassa. 

 
Merkittiin Klaukkalan hyvinvointiseminaarin 13.9. esitykset tiedoksi. Kokouksen 
keskustellussa tärkeänä pidettiin sitä, että neuvostoille pitäisi antaa aito mahdollisuus 
vaikuttaa suunnitelmien sisältöön ja neuvostojen ehdotukset pitäisi ottaa huomioon 
valmistelutyössä. 
 
Katos Willan aukiolle on pystytetty. Penkki siirretään syvemmälle. Kauppakärryjen 
säilytysteline on tulossa. K-Citymarketiin asennetaan näyttö, josta näkee, kun bussi tulee. 
Kokouksessa todettiin, että myös näkövammaisten pitää saada tieto bussin saapumisesta. 
 
Liukkauden torjuntaa kauppakeskus Willan alueella tehostetaan.  
 
Ensi vuoden kesällä merkitty pysäköintipaikka tulee Prisman viereen. 
 
Toni välittää Hyvinkään Liikenteelle palautteen terveyskeskuksen bussireitin aikataulusta. 
 
Ennen vuoden vaihetta on tulossa Hyvinkään karttapalveluun ja suomi.fi-sivustolle 
rakennusten esteettömyystiedot. 
 
Keskusteltiin Sähkökadun vinoparkista ja sen ongelmista (kapeus ja heikko näkyvyys, jos 
viereen on pysäköity isompi auto tai pakettiauto.) 
 
Kuljetuspalvelujen hankinta on valmisteluvaiheessa. Syksyn aikana Keusote järjestää 
kolme saman sisältöistä työkokousta kuljetuspalvelu hankinnan valmistelusta Keski-
Uudenmaan vammais- ja vanhusneuvostoille. Tilaisuudet järjestetään eri paikkakunnilla, 
jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan. Vammaisneuvosto halua antaa 
lausunnon kuljetuspalveluhankinnasta. Pitää olla valppaana, että meitä kuullaan. 
 
Aija Chrons pyytää eroa Hyvinkään vammaisneuvostosta. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12 


