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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto  
 
 
Kokousaika  24.3.2022 klo 17:39 - 18:35  
 
Kokouspaikka Luopioisten Kirkonkylän koulu, Rajalantie 9, Luopioinen 
 
Osallistujat  Eija Rantanen, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry,  

Tuula Päivinen, Tampereen Diabetesyhdistys ry  
Tuula Niinikangas, Tampereen Seudun Autismiyhdistys TSAU ry 
Hannu Haili, Pälkäneen Mielenterveysyhdistys Tuike ry 
Eliisa Lahtinen, Pälkäneen Mielenterveysyhdistys Tuike ry  
Pertti Pietilä, Tampereen Seudun Näkövammaiset ry  
Riitta Mukkulainen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus  
Marika Haavikko, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
Kirsi Saarinen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus  
Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus  

    
 
   
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1.Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:39 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
 Esitys: Hyväksytään esityslista. 
 Päätös: Lisätty uusi pykälä 4 edellisen pöytäkirjan tarkastus 
 
4. Edellisen pöytäkirjan tarkastus 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
Päätös: Hyväksytään pöytäkirja 
 
5. Kokouksen sihteerin valinta 
Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri. 
Päätös: valitaan vammaisneuvostolle sihteeriksi Outi Viitanen ja varalle Kirsi Saarinen 
 
6. Pälkäneen kunnanhallitus pyytää Pälkäneen vammaisneuvostoa nimeämään 
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jäsenen Pälkäneen Palvelukotisäätiön hallitukseen  
Esitys: Valitaan jäsen Pälkäneen Palvelukotisäätiön hallitukseen.  
Päätös: Valitaan varsinaiseksi jäseneksi Vammaisneuvoston pj Eija Rantanen ja 
varajäseneksi Tuula Päivinen 
 
7. Onkkaalan ja Luopioisten pääkatujen esteettömyyden huomioiminen tulevissa 
korjaustoimenpiteissä  
Esitys: Puheenjohtaja ollut yhteydessä kunnan tekniseen johtajaan ja saanut kuulla 
virallisten lausuntopyyntöjen tulevan käsiteltäväksi aikaisintaan huhtikuussa 
Päätös: Vammaisneuvosto jää odottamaan mahdollisuutta osallistua suunnitteluun ja/tai 
lausua suunnitelmasta. Huomiota on jo nyt kiinnitetty siihen, että mm. liikuntarajoitteiset 
sekä näkövammaiset tulee huomioida risteysalueilla ja suojateille siirryttäessä 
reunakivetysten madalluksilla, huomiovärein sekä muilla mahdollisilla keinoilla kuten 
varoituskyltein. 
 
8. Esteettömyys Pälkäneellä mm. julkiset rakennukset 
 Esitys: Keskustellaan asiasta ja päätetään, miten vammaisneuvosto voi vaikuttaa 
esteettömyyteen. 

• Pälkäneen kunnanvirastolla yläkerran rappusissa näkövammaisten vaikea liikkua 
rappujen samanvärisyyden vuoksi. Korjausehdotus: askelmien huomioiminen eri 
värityksin esim. mustaa, keltaista tai valkoista väriä käyttäen (punainen väri ei ole 
sopiva). 

• Luopioisten kirjastoon kulku mahdoton liikuntarajoitteisille. Korjausehdotus: liuskan 
rakentaminen vasemman portaikon kohdalle. 

• Luopioisten ja Onkkaalan terveysasemien sisäovien sähkökäyttö hankalaa, jos 
henkilöllä käytössä apuvälineitä. Sisäovien sähköpainikkeet myös heikosti 
merkitty. Korjausehdotus: sisäoven automaattinen aukeaminen ulko-oven kanssa 
samanaikaisesti. Lisäksi ulko-ovien sähköpainikkeiden selkeämpi merkintä. 

• Kostia Areenan sivuseinustalla, parkkipaikalta rappusia ylös noustessa askelmien 
syvyyden epäsymmetrisyys. Haittaa liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten 
kulkemista. Korjausehdotus: Rappujen merkitseminen huomiovärein sekä 
huolellinen kunnossapito. 

 
9. Muut asiat 
Marjatta Stenius-Kaukonen ollut yhteydessä ja ehdottanut vammaispoliittisen (STM) 
ohjelman laatimista Pälkäneelle. Keskusteltiin asiasta ja todettiin asian tärkeys, mutta 
ajankohta ei ole nyt oikea SOTE-palveluiden siirtyessä Pirkanmaan Hyvinvointialueelle. 
Sovittiin, että asiaan palataan syksyllä 2023 mikäli paikallinen vammaisneuvosto on vielä 
toiminnassa. 
Ihana Pälkäne – messut 28.5.2022. Osallistutaan yhdessä Vanhusneuvoston kanssa, 
mikäli neuvosto innokas lähtemään mukaan. Messupisteelle mahdollisesti valokuvista 
tunnistuskilpailu. Vammaisneuvoston jäsenet voivat ottaa haluamistaan kohteista kuvia ja 
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lähettää ne edelleen Eija Rantaselle WhatsApp-sovelluksella. 
Perustetaan Vammaisneuvostolle oma WhatsApp-ryhmä. 
 
10. Seuraava kokous  
Seuraava kokous järjestetään torstaina 12.5. kello 17:15 Pälkäneen yhteyskoulun 
teatterilla. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:35 
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Allekirjoitustosite
SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2022-04-11 11:22:03 (EET)
Tarkistuskoodi:  FZAHX8HSQ12Z72BOI9ZVTOQZFZL8WKZ2PAAAI
F8JJBKQ822XBJEP69GAKWD8TSF67E3LY5Y6QA3AUDCZ7BZVV4HJ
MKD30PH0X08M6H0XZGISZR10N1UNZ9D6D4JN0M6X

 Pöytäkirja 24.3.2022.pdf (3 sivua)

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: EIJA INKERI RANTANEN
Rekisteröity koko nimi: Eija Inkeri Rantanen

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Vahva
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Eija Inkeri Rantanen
vammaisneuvoston puheenjohtaja

Allekirjoitettu 2022-04-08 11:08:04 (EET)

Nimi: OUTI MARIANNE VIITANEN
Rekisteröity koko nimi: Outi Marianne Viitanen

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Vahva
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Outi Marianne Viitanen
vammaisneuvoston sihteeri

Allekirjoitettu 2022-04-11 11:22:03 (EET)
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Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Kevyt – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmennuksen kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän
allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

Vahva – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen
henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunnut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on
varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.
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