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Aika tiistai 23.4.2019 klo 14.00-15.56 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Kallio, Kankurinkatu 4-6 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Chrons Aija 

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 

( ) Tanner Charlotta, poissa 

( ) Norrena Katarina, poissa 

( ) Kiuru Kimmo, poissa 

( ) Joutsen Elina 

( ) Kalmari Minna 

(x) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Andres Pevkur, sihteeri 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 
 

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

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista seuraavilla lisäyksillä: 

− Yhdenvertaista palvelua kaikille -kampanja 

− Osallistuminen Hangonsillan turvallisuustyöryhmän kokouksiin. 

 

4. Edellisen kokouksen 19.3.2019 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Käsiteltiin vielä edellisen kokouksen § 5 Vammais-

neuvoston aloite: Esteettömyysasiantuntijan palkkaaminen kaupungille –asia. Käytiin läpi aloit-

teen prosessi ja todettiin, että kaupunginvaltuutettujen aloitteella voimme parhaiten vaikuttaa 

vammaisten asioihin. 

 

5. Keusote kuntien vammaisneuvostojen puheenjohtajien yhteistyökokous 17.4. 
Aija Chrons osallistui kokoukseen Tuusulassa. Merkittiin tiedoksi Aijan kertomus. Yhteisko-

kouksen muistio on liitteenä. Sanna-Kaisa osallistuu 13.5. sekä vammaisneuvostojen yhteis-

kokoukseen klo 13.00 että vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajien kokoukseen klo 

14.00 Kalliossa. 
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Keskusteltiin palvelujen kilpailutuksesta. Hankintalaki kieltää ulkopuolisten osallistumisen kil-

pailutukseen. Eli käyttäjä ei voi olla mukana kilpailutusprosessissa. Vammaisneuvosto halua 

antaa lausuntoja ennen kilpailutusta. 

 

6. Palvelubussin pysäkki Willan torilla 
Asia on käsitelty eri tahojen kokouksissa. Vammaisneuvoston kanta on, että palvelubussin on 

kuljettava sekä Prisman että K-Citymarketin eteen. Eli ovelta-ovelle periaatteella. 

 

Vammaisneuvoston ratkaisuehdotus on, että K-Citymarketin eteen rakennetaan pikaisesti ka-

tos ja järjestetään istumapaikat. Palvelubussin kuljettaja käy kaupassa sisällä ja ilmoittaa bus-

sin saapumisesta, sekä kantaa tavarat ja kärryt bussiin. Taksikuljettajat pysäköivät taksinsa 

niin, että palvelubussilla on esteetön kulku pysäkille.  

 

Sovittiin, että Toni on yhteydessä Marko Hytöseen asian tiimoilta. 

 

7. Esteettömyyspäivä ke 15.5. klo 12-16 Onnensillassa 
Päivän ohjelma on liitteenä. Sanna-Kaisa kutsuu sekä Keusoten että kaupungin virkamiehet ja 

myös luottamushenkilöt tilaisuuteen. 

 

8. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4.-5.6. Scandic Park, Helsinki 
Todettiin, että THL järjestämät päivät ovat hyviä. Puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas osallistuu 

Vammaispalvelujen neuvottelupäiviin. 

 

9. Valtuustoaloite esteettömyysasiamiehen toimen perustaminen Hyvinkäälle; vammaisneuvos-
ton lausunto 
Seuraavat asiat nousivat esille keskustelussa: 

− Esteettömyysasiamies palvelee kaikkia asukkaita (vauvasta vaariin), ei pelkästään 
vammaisia 

− Useamman kunnan yhteinen esteettömyysasiamies 

− Oma esteettömyysasiamies Hyvinkäälle 

− Esteettömyys liittyy ympäristöön, kulttuurin, suvaitsevaisuuteen, hyvinvointiin, yhden-
vertaisuuteen 

− Verkkopalvelujen saavutettavuus ja esteettömyys. 
 
Vammaisneuvoston lausunnon laatija päätetään seuraavassa kokouksessa. 
 

10. Muut asiat 
Invalidiliitto on käynnistänyt Yhdenvertaista palvelua kaikille –kampanjan. Toiminnan tavoit-

teena on lisätä kaikkien yhdenvertaista osallisuutta yhteiskunnassamme. Invalidiliitto on haas-

tanut yritykset mukaan toimintaan. Yritykset voivat tilata Yhdenvertaista palvelua kaikille –mer-

kin, joka kertoo yrityksen tahtotilasta kehittää toimitilojensa, palvelujensa ja tuotteidensa es-

teettömyyttä ja saavutettavuutta. Merkin tilannut yritys sitoutuu noudattamaan esteettömyyden 

ja saavutettavuuden periaatteita. 

 

Päätettiin, että Hyvinkään vammaisneuvosto ei anna lahjaa Vantaan vammaisneuvostolle. 

 
Vammaisneuvoston edustaja ei osallistu jatkossa Hangonsillan turvallisuustyöryhmän kokouk-
siin, koska vaikuttamismahdollisuudet ovat huonot. Vammaisneuvosto vaikuttaa esteettömyys-
asioihin RATU-työryhmän kautta. 
 
Uudenmaan vammaisneuvoston toiminta on lopetettu. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56 


