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Aika tiistai 19.3.2019 klo 14.01-16.04 

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 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry 

( ) Lemmilä Lasse, poissa 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

( ) Puupponen Riitta, poissa 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

(x) Tolppanen Terttu 

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 

( ) Penttilä Jukka 

Hyvinkään näkövammaiset ry 

 

Kaupungin toimialojen edustajat 

(x) Tanner Charlotta 

(x) Norrena Katarina 

( ) 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 14.01. Ennen kokouksen varsinaisten asioiden käsitte-
lyä kuultiin Toni Jokelan esitys tulevasta opinnäytetyöstä esteettömyydestä. Merkittiin esitys 
tiedoksi. Esitys on liitteenä. 
Keskustelussa nousivat esille seuraavat asiat: 

 Opinnäytetyön pääpaino on liikenteen esteettömyydessä, ei sisätilojen 

 Liikennevalot Hyvinkäällä ovat erittäin huonot 

 Havaittujen puutteiden korjaus pitäisi tehdä heti. 
 

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

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksella, että muissa asioissa avataan Palvelubussin 
pysäkki Willan torilla –asia, joka käsiteltiin edellisessä kokouksessa. 
 

4. Edellisen kokouksen 28.2.2019 muistion hyväksyminen (muistio liitteenä) 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

5. Vammaisneuvoston aloite: Esteettömyysasiamiehen palkkaaminen kaupungille/toi-
mintarajoitteisten edunvalvontaan. 
Keskusteltiin asiasta ja sovittiin, että kaupunginvaltuutetut Sanna-Kaisa Patjas ja Riitta 

Puupponen tekevät aloitteen, ja he vievät sen kaupunginvaltuustoon. 
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6. Vammaisneuvoston lausunto: Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta 2050 ja ympä-
ristöohjelma 2019-2021. Lausunto pyydetty 31.3. mennessä. 
Sihteeri kirjaa kokouksessa esille tulleet kommentit ja välittää lausuntoluonnoksen Tertulle 
viimeistelyä varten.  
 

7. Vammaisneuvoston lausunto: Linja-autoreitistä pääterveysasemalle. Lausunto pyy-
detty 26.4. mennessä. 

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että asia jätetään pöydälle, koska parkkipaikkojen raken-

taminen terveyskeskuksen takapihalle on toukokuussa. 

 

8. Vantaan vammaisneuvoston seminaarin 7.3. kuulumiset 
Vantaan vammaisneuvosto perustettiin vuonna 1979. Juhlavuoden kunniaksi vammaisneu-
vosto järjesti seminaari. Aija Chrons osallistui seminaariin. Seminaarin ohjelma oli hyvä ja 
sen runko oli seuraava: 
 

Avaussanat 
Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen & vammaisneuvostoa perustamassa ollut Taisto 
Ojansivu  
 

Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema ja oikeudet Suomessa 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä  
 

Vammaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuudet 
Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki 
 

Kokemusasiantuntijoiden osallisuus Uudenmaan kuntien vammaisneuvos-
toissa ja vammaispoliittisessa päätöksenteossa 
Opinnäytetyön tekijä Sari Ruotsalainen  
 

Vantaan vammaisneuvoston kommenttipuheenvuoro 
Vantaan vammaisneuvoston puheenjohtaja Kari Ali-Yrkkö 

 
Kommenttipuheenvuoroissa nousivat esille seuraavat asiat: 

 Tunnettavuuden on kiinnitetty huomiota ja media oli paikalla tilaisuudessa 

 Vammaisneuvoston työ on vaativaa ja se tehdään vapaaehtoisesti 

 Haastava on lausuntojen aikataulu 

 Vantaalla vammaisneuvostossa on erikseen rakennustyöryhmä 

 Helsingin vammaisneuvostossa on työvaliokunta, joka valmistelee vammaisneuvos-
ton kokousasiat.  

 
Keskusteltiin Hyvinkään vammaisneuvoston lahjasta Vantaan vammaisneuvostolle (vam-
maisten lasten toimintaan noin 50 euroa). Lahja-asiaa käsitellään seuraavassa kokouk-
sessa. 
 

9.  KeuSoten tilaisuus neuvostojen puheenjohtajille 13.3. kaupungintalolla; kuulumiset 
Tilaisuuteen osallistui Tuula Karhunen. Tilaisuudessa keskusteliin seuraavista asioista: 

 Vammaisneuvostojen asema ja rooli 

 Miten vammaisneuvostot voivat olla kumppaneina 

 Miten aidosti pääsee mukaan toimintaan 

 Eri kuntien vammaisneuvostojen yhteistyö 

 Yhteistyö KeuSoten kanssa. 
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Merkittiin Tuula Karhusen kertomus tiedoksi. Tilaisuuden muistio lähetetään, kun se on val-

mis. 

 

10. Kevätkauden kokouksista päättäminen 
Keväällä kokoukset pidetään seuraavasti: 
23.4. klo 14 Kalliossa 
28.5. klo 14 Järvessä 
19.6. klo 14 Kalliossa 
 

11. Muut asiat 

Palvelubussin pysäkki Willan torilla –asiaa ei ehditty käsitellä, joten se siirtyy seuraavaan 

kokoukseen. 

 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04 


