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Aika torstai 28.2.2019 klo 14.07-15.56 

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 

(x) Puupponen Riitta 

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 

( ) Joutsen Elina 

(x) Kalmari Minna 

( ) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Andres Pevkur, sihteeri 

(x) Markku Nieminen, saapui klo 14.13, poistui klo 14.35 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07 
 

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

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista sillä muutoksella, että §9 käsitellään §4 jälkeen. 

 

4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 22.1.2019 (muistio liitteenä) 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

5. Invalidiliiton koulutus Helsingissä 2.-3.3.2019 "Miten saada käyttäjän ääni kuuluviin 
palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä?" 
Pyydetään pikaisesti ilmoittamaan puheenjohtajalle, onko halukkaita osallistumaan 
koulutukseen. 
 

6. Vammaisneuvoston aloite: Esteettömyysasiamiehen palkkaaminen 
kaupungille/toimintarajoitteisten edunvalvontaan. 
Sanna-Kaisa esitteli luonnoksen aloitteesta ja viimeistele sen. 
 

7. Vammaisneuvoston lausunto: Palvelubussin pysäkki Willan torilla (Pauliina Luonsinen) 
Vammaisneuvosto ei laadi lausuntoa, vaan asia hoidetaan neuvottelemalla. Sanna-Kaisa ja 

Pauliina ovat käyneet neuvotteluja asiasta. 
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8. Vammaisneuvoston lausunto: Linja-autoreitistä pääterveysasemalle (valtuustoaloite 
liitteenä). Lausunto pyydetty 26.4. mennessä. 
Riitta Puupponen esitteli aloitteen. Linja-autoreitti on tarkoitettu kaikille hyvinkääläisille, eikä 

pelkästään Paavolassa asuville. Linja-auton vaihto on rautatieasemalla, josta kerran 

tunnissa linja-auto jatkaa terveysaseman eteen. Bussi kulkee arkipäivinä klo 8-16. 

Käytössä on niin sanottu matalabussi. 

 

Pauliina tekee lausunnon Sanna-Kaisan avustuksella. 

 

9. Vammaisneuvoston lausunto: Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta 2050 ja 
ympäristöohjelma 2019-2021 (materiaali liitteenä). Lausunto pyydetty 31.3. mennessä. 
Merkittiin Markku Niemisen esitys tiedoksi. Keskustelussa esille nousivat seuraavat asiat: 

 Huono ilmanlaatu keväisin kaupungissamme 

 Myös pienet teot ja yksitäisten ihmisten toimet ovat tärkeitä ympäristön suojelussa 

 Tuotteiden pakkaukset ja muovin korvaaminen 

 Asioiden ilmaiseminen selkeällä suomen kielellä 

 Tulevaisuuden tarpeiden huomioon ottaminen rakentamisessa (kerralla valmiiksi) 

 Kommenttipyyntö asiasta yhdistysten jäsenille 

 Sihteeri kokoa vammaisneuvoston jäsenten kommentit 

 Mahdollisesti yhteinen lausunto vanhusneuvoston kanssa 

 Vanhusneuvoston lausunnon käsitteleminen seuraavassa kokouksessa. 
 

10. Muut asiat 
Potilas- ja vammaisyhdistyksille välitetään vammaisneuvoston esite ja pyydetään se 

sijoittamaan yhdistyksen nettisivuille. 

Hyvinkään tapahtumakalenteriin tieto esteettömyydestä (miten liikunta-, näkö- ja 

kuulorajoitteiset saavat osallistua tapahtumiin). 

 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56. 


