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Aika 19.6.2019 klo 14.00-16.15 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, kokoushuone Kallio, Kankurinkatu 4-6 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

( ) Chrons Aija, poissa 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään kehitysvammaisten tuki ry 

(x) Lemmilä Lasse 

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 

(x) 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 

( ) Tanner Charlotta, poissa 

( ) Norrena Katarina, poissa 

( ) Kiuru Kimmo, poissa 

(x) 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 
 
Käytiin keskustelu työnjaosta, erityisesti lausuntojen laatimisesta. 
 
Keskusteltiin kokouksiin osallistumisesta ja siitä, miten varajäsenet saadaan paikalle kun varsinainen 
jäsen on estynyt. Pyydetään yhdistyksiä nimeämään, jopa tarvittaessa vaihtamaan jäsentä kesken 
kauden, edustajaksi henkilö, joka on sitoutunut ja valmis osallistumaan neuvoston työhön. Nyt kauden 
puolivälissä olisi hyvä saada kaikki mahdolliset muutokset kerralla kaupunginhallituksen päätettäväksi. 
 
2. Läsnäolijoiden ja kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi. 
 
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista lisäyksellä, että muut asiat osiossa käsitellään: 

− VpL- ja ShL- perustuviin kuljetusten kilpailutus 
− Rockfestin esteettömyyden huomiot vuodelta 2019 

 
4. Edellisen kokouksen 28.5.2019 muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
5. Turvallisuuskävely 25.6. klo 8.30-11.00 keskusta-alueella 
Tilaisuuteen osallistuu useita eri tavalla liikkuvia ihmisiä. Näkövammaisten osalta on ehdottoman tärkeää 
kiinnittää huomiota liikennevalojen äänimerkkiin ja siihen, että se antaisi merkin valojen sijainnista. 
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Kiinnitämme huomion myös siihen, että onko edellisen turvallisuuskävelyn aikana listatut puutteet 
korjattu? 
 
6. Valtuustoaloite esteettömyysasiamiehen toimen perustamisesta Hyvinkäälle (vammaisneuvoston 

lausunto 28.6. mennessä) 
 
Käytiin läpi ja muokattiin Tertun lausuntoluonnos. Puheenjohtajan hyväksynnän jälkeen lausunto 
lähetetään kaupungin kirjaamoon. 
 
7. Hyvinkään Sonninmäen Asemakaava ja asemakaavamuutos luonnos ennakkolausuntopyyntö 

(lausunto 24.6. mennessä) 
 
Elina Joutsen alusti asian ja kertoi tarpeesta ja vaihtoehdoista. 
 
Keskusteltiin asiasta ja linjattiin, että toimivin vaihtoehto on VE1, koska se säästää eniten Sonnimäen 
aluetta, on edullinen ja rauhoittaa liikennettä Nummenkärjentiellä. Lisäksi vammaisneuvosto toivoo, että 
alueen pohjoispäähän ei kaavoiteta liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, vaan tilalle kaavoitetaan 
viheralue. 
 
Puheenjohtaja laatii lausuntoluonnoksen kokouksen muistion perustella. Lausunto pitää toimittaa 
kirjaamoon heinäkuun loppuun mennessä.  

 
8. Osallistuminen Uva:n kokouksiin 

− Hyvinkään vammaisneuvoston edustaja ei osallistu Uvan kokouksiin. 
− Vammaisneuvostojen puheenjohtajiston kokouksen eivät korvaa Uvaa. 
− Yhteydenpito hoidetaan sähköpostitse. 

 
9. Muut asiat 
 
VpL:n ja ShL:n kuljetusten kilpailutus on Keusotessa nyt aloitettu. Alueen vammaisneuvostoja edustavat 
siellä Sanna-Kaisa Patjas ja Jukka Keränen, varalla kutsumajärjestyksessä Kimmo Viisanen ja Eija 
Liljavirta. Keusote kilpailuttaa ja vammaisneuvostot vaikuttavat siihen, että siitä tulee meidän tarpeiden 
mukainen. 
 
Kommentteja Rockfestin esteettömyydestä: 

− Invavessoja oli 5, joista kolme yleisellä puolella. Viime vuonna invavessoja oli 2. Invavessat 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. 

 
Vammaisneuvosto pyytää Outi Raatikaiselle välitettäväksi tiedon, että kaupunkimme sivuilla olevaan, 
vapaasti käytettävissä, tapahtumajärjestäjien helpottamiseksi muokattuun oppaaseen, liitetään myös 
esteettömyysohjeet. Toni Jokela hoitaa asian. 
 
Jokela ilmoitti myös, että vammaisneuvoston pyytämä, palvelubussin asiakkaille tarkoitettu katos, 
rakennetaan syksyllä. Se tullaan sijoittamaan Kauppakeskus Willan aukiolle, K-Citymarketin oven 
läheisyyteen. 
 
Charlotta Tanner ei enää kaupungin palveluksessa. Elina Joutsen selvittää kaupunginjohdon kanssa 
nykyisen päätöksen (toimialojen edustajat vammaisneuvostossa) uudistamisen tarpeet. Toivomuksena 
myös Keusoten edustus vammaisneuvostossa. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15 


