Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus on lähettänyt kannanoton Hyvinkään kehitysvammaisten ja
mielenterveyskuntoutujien työkeskuksen yhdistämisasiassa kaupungin hallituksen jäsenille,
kaupunginvaltuuston jäsenille ja yhdistämistä selvittävän työryhmän johtajalle Pirjo Laitinen-Parkkoselle.
KANNANOTTO maaliskuussa 2015
KANNANOTTO KEHITYSVAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖKESKUSTEN
YHDISTÄMISSUUNNITELMAAN
Hyvinkään kehitysvammaisten työkeskus on odottanut asianmukaisia työtiloja vuosikausia.
Vihdoinkin uudet tilat ovat tulossa, mutta suunniteltuihin tiloihin ollaan laajentamassa
käyttäjäryhmiä. Tästä syystä Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus esittää asian
suunnittelutyöryhmän tietoon ja huomioitavaksi:
1) Tilojen tulee olla riittävän suuret ja niiden tulee palvella kaikkien tiloissa toimivien
erityistarpeita. Kehitysvammaisten työkeskuksen tilojen tulee olla heidän
erityistarpeisiinsa suunnitellut ja isommat kuin nykyiset tilat. Tällä hetkellä työkeskuksen
tiloissa n. 1000 m²käy 45 asiakasta / päivä. Uudet tilat ovat 1 500 m², mutta niihin tulisi
lisää asiakkaita 20 henkilöä ja heille henkilökunta.
2) Tilat voivat sijaita saman katon alla, mutta tilojen tulee olla riittävän suuret molemmille
suunnitelluille ryhmille sekä tilojen on oltava erotetut väliseinillä.
3) Kummallakin erityisryhmällä tulee olla oma koulutettu henkilökuntansa.
4) On otettava huomioon sekä kehitysvammaisten että mielenterveyskuntoutujien
ominaispiirteet. Usein osa kehitysvammaisista voi olla todella välittömiä ja avoimia ja
tulla toisen ”iholle” niin, että toiset saattavat tuntea itsensä ahdistetuksi. Usein
mielenterveyskuntoutujilla on suuri tarve omaan ympäröivään tilaan eivätkä he kestä
”iholle tulemista”. Toki edelliset voivat olla näillä ryhmillä ristiinkin.
5) Avoin tiedotustilaisuus tulee järjestää kaikille intressiryhmille mahdollisimman pian.
Saamiemme tietojen mukaan Hyvinkään suunnitteluryhmällä ”mallina” työkeskukselle on
Nurmijärvellä toimiva Woimala. Nurmijärveltä saatujen tietojen mukaan Woimalassa ja sen
suunnittelussa on ollut selkeitä puutteita. Senkään valmistelussa ei kuultu ennakkoon tilojen
käyttäjiä ja heidän omaisiaan. Nurmijärvellä haasteiksi ovat osoittautuneet muutamat
suunnitteluvirheet ja henkilökunnan vaihtuvuus. Nurmijärven Woimalassa eri ryhmille on
omat tilansa ja henkilökuntansa.
Tulevaisuudessa toivomme avoimuutta asioiden käsittelyyn Hyvinkään kaupungin
virkamiehiltä tehtäessä kehitysvammaisia ihmisiä koskettavia päätöksiä. Toivomme, että
tehtäessä kehitysvammaisia koskevia päätöksiä otettaisiin mahdollisuuksien mukaan
huomioon heidän oma t mielipiteensä sekä kuultaisiin heidän omaisiaan.
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