
Vammaisneuvoston kokous Muistio 2/2021 
 
Aika 9.3.2021 klo 14:00-15.55 

Paikka Hyvinkään kaupungintalo, Teams-yhteydellä 

 
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 

Järjestöjen edustajat 

(x) Patjas Sanna-Kaisa 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Laine Titta 

Hyvinkään Reumayhdistys ry 

(x) Karhunen Tuula 

Hyvinkään Kehitysvammaisten tuki ry 

( ) Niiranen Riitta 

Hyvinkään Kuulo ry 

(x) Luonsinen Pauliina 

Hyvinkään Invalidit ry 

(x) Puupponen Riitta 

Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry 

( ) 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. 

( ) Kanerva Kari 

Hyvinkään Kuulo ry 

( ) Ahvenainen Aarre T. 

Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry 

( ) Sillanmikko Liisa 

Hyvinkään Sydänyhdistys ry 

(x) Penttilä Jukka 

Hyvinkään Näkövammaiset ry 

 

Kaupungin toimialojen edustajat 

(x) Karttunen Mirka   

(x) Norrena Katarina 

( ) Kiuru Kimmo 

( ) Janne Oittinen 

( ) Toikka Taivi 

(x) Jokela Toni 

 

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut 

(x) Minna Kalmari, sihteeri 

 

 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.05 
 

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

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen asialista ja lisättiin muihin asioihin 17.2.2021 Keusoten kokous ja 
sen muistion läpikäyminen. 
 

4. Edellisen kokouksen 20.1.2021 muistion hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

5. Lausuntopyyntö valtuustoaloitteeseen Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi 
 
Keskustelussa aloitteesta esiin tulleita asioita: 
Kohtaan 1. Hyvinkään kaupungin liikennesuunnittelussa on suunniteltu tehtävän nyt 
keväällä nostoja sosiaalisessa mediassa uudesta tieliikennelaista, esimerkiksi muuttuneista 
ajo-oikeuksista risteyksissä. 
Tiedotuksessa/koulutuksessa olisi kiinnitettävä huomioita seuraaviin asioihin: Koiran ohitus 
liikenteessä tapahtuu aina taluttajan puolelta. Kanssakulkijoiden olisi syytä antaa merkki 
hyvissä aloin ennen koiran kanssa liikkuvan kohtaamista. 
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Kohtaan 2. Kaikki muut tienkäyttäjät ovat suuressa vaarassa näissä tilanteissa. Mopon 
paikka olisi lain mukaan ajoradalla, mutta Hyvinkäällä voi käyttää kevyenliikenteen väylää. 
Hyvinkään moottorikerhon kanssa tehdään yhteistyötä ajorataharjoittelun tiimoilta.  
Kohtaan 3. Ovat vaaraksi muille kulkijoille liian nopeiden vauhtien vuoksi. Vauhdit pitäisi 
rajata 12-15 km/h. Yhteistä koulutusta/kasvatusta/valistusta elvytettävä poliisin kanssa. 
 
Näitä asioita ei kannata jättää tähän, vaan asiat on vietävä eteenpäin Itä-Uudenmaan 
poliisille, virkamiehille ja pelastuslaitokselle Ratu-työryhmän kautta (Sanna-Kaisa ja Toni). 
Lakiteksti sähkökäyttöisistä kulkuneuvoista on vaikea, joten siitä pitäisi saada nuorille 
sopiva versio kuvineen ja sähköisine versioineen. 
 
Päätettiin laatia lausunto näiden huomioiden perusteella (sihteeri, pj ja varapj) ja 
hyväksyttää se vielä ennen kaupungin hallitukselle lähettämistä vammaisneuvoston 
jäsenillä. 
 
 

6. Kipinän esteettömyyskatselmusraportti 12.1.2021 
 
Jukka on tehnyt huomioita ja havaintoja raportista näkövammaisten näkökulmasta ja vie 
asioita eteenpäin (Sanna-Kaisalle, kartoituksen tekijä Jan Huopaiselle, Marko Hytöselle ja 
Titalle).  
 
Samanlainen kartoitus tilataan mahdollisesti myös Sveitsin uimalaan laajennusurakan 
valmistuttua tai vasta peruskorjauksen valmistuttua. Esitetään Markolle vaihtoehdot. Ratu-
työryhmässä on ollut puhetta pitää osaesteettömyyskatselmus uimalassa huhtikuussa. Toni 
muistuttaa asiasta Markoa. 
 

7. Muut asiat 
 
Keusoten, vammaisneuvostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kokoukseen 
osallistui Sanna-Kaisa 17.2.2021. Käytiin muistiota läpi. Keskusteltiin työryhmien 
valintaperusteista ja henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeesta. Hanke on valtakunnallinen 
ja eri alueilla on eri painopistealueet. Yksilölliset tarpeet esimerkiksi kuljetuksiin liittyen 
pitäisi pystyä ottamaan huomioon paremmin. Seuraavat kokoukset 17.3. ja 21.4. 
 

Työryhmiin nimetyt henkilöt varahenkilöineen:  

• vammaispalvelujen neuvonnan ja ohjauksen kehittämistyöryhmä 
o ehdotettu Hyvinkäältä Titta Laine ja Riitta Puupponen 
o ehdotettu Pornaisista Katja Pohjolainen ja varajäseneksi Marja-Leena 

Kaskinen 
o valittiin varsinaisiksi jäseniksi Titta Laine ja Katja Pohjolainen 
o valittiin varajäseniksi Riitta Puupponen ja Marja-Leena Kaskinen 
o kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka 2. torstai 

• henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelu -työryhmä 
o ehdotettu Pornaisista Anu Haukanheimo-Skogman ja varajäseneksi Karin 

Rinne-Halme 
o ehdotettu Järvenpäästä Marja Pelkonen-Vainikainen 
o valittiin varsinaisiksi jäseniksi Anu Haukanheimo-Skogman ja Marja 

Pelkonen-Vainikainen 
o valittiin varajäseneksi Karin Rinne-Halme 
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Toni esitteli uuden valtuustoaloitteesta vuonna 2019 lähtöisin olevan palvelubussilinjan 
talousarvioineen. Reitti palvelee terveyskeskuksen ja uimalan asukkaita. Rahoitus on vielä 
avoinna. 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55 
 
 
Seuraava kokous pidetään 13.4.2021 klo 14, mahdollisesti Teams-etäyhteydellä. 


