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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto  
 
 

Kokousaika 7.2.2018 klo 17.50-19.15   
 
Kokouspaikka Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanhalli-

tuksen kokoushuone 
 
Osallistujat  Laila Saario, Pälkäneen Hengitysyhdistys, puheenjohtaja 
  Pirjo Pasi, Pälkäneen Hengitysyhdistys 
  Anja Kallioinen, Tampereen Diabetesyhdistys ry 
  Esa Hakala, Tampereen Seudun Invalidit ry 
  Eija Rantanen, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry 
  Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
  Reetta Mathier, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 

Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston sihteeri  
 
Muut kutsutut Matti Vesava, Pälkäneen kunta, tekninen johtaja, poistui klo 18.30 
  
  
  
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.50. 
 

2. Pälkäneen kunnan tekniset palvelut  
Tekninen johtaja Matti Vesava esittelee kunnan teknisten palveluiden toimialaa. 
Esitys: Kuunnellaan teknisen johtajan Matti Vesavan esitys ja keskustellaan asiasta. 
Päätös: Kuunneltiin teknisen johtajan Matti Vesavan esittely kunnan teknisten palveluiden 
toimialasta. Keskusteltiin erityisesti esteettömyydestä koskien sekä kiinteistöjä että teitä.  
Esteettömyyden kannalta vanhat rakennukset, kuten koulut, ovat hankalia. Uudisrakenta-
misessa esteettömyys on otettu paremmin huomioon, ja esimerkiksi uuden liikuntakeskuk-
sen suunnittelussa esteettömyys on huomioitu. Myös kuntosalilaitteissa esteettömyys ja 
helppokäyttöisyys tulisi huomioida. Rotvallit ovat erittäin suuri ongelma. Päätiet sekä Onk-
kaalassa että Luopioisissa ovat ELYn teitä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja on ollut yh-
teydessä ELY-keskukseen, ja lumien sulaessa ELYn pitäisi tulla tekemään tilannekartoi-
tus. Auraamisessa tulisi huomioida myös risteysalueet, jossa kaavatiet ja ELYn tiet koh-
taavat, jotta kohtiin ei jää lumivalleja. Tienkäyttäjän linjalle voi kuka tahansa ilmoittaa 
maanteiden kuntoon ja liikenteeseen liittyvistä ongelmista. Keskusteltiin myös Onkkaalan 
terveyskeskuksen ovesta, joka on nykyisellään raskas ja hankala avata. Tekninen toimi on 
pyytänyt sähköovesta tarjouksen.  
 
Tekninen johtaja Matti Vesava poistui kokouksesta kohdan 2 käsittelyn jälkeen klo 18.30.  
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3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista. 
Päätös: Todettiin, että esityslistan kohta 5. koskien kunnan teknisiä palveluja siirrettiin kä-
siteltäväksi kohdassa 2. Hyväksyttiin esityslista.  
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
 

6. Vammaisneuvoston toimintasääntö 
Esitys: Hyväksytään vammaisneuvoston toimintasääntö. 
Päätös: Hyväksyttiin vammaisneuvoston toimintasääntö.  
 

7. Vammaisneuvoston koulutustarpeet 
Valtakunnalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat suunnittelemassa kuntien vanhus- ja 
vammaisneuvostoille suunnattua koulutusta ja materiaalintuotantoa esteettömyyden näkö-
kulmasta ja ovat koulutustarpeiden kartoitusta varten lähettäneet kyselyn vanhus- ja vam-
maisneuvostoille.  
Esitys: Vastataan vammaisneuvostolle osoitettuun kyselyyn.  
Päätös: Vastattiin kyselyyn, ja korostettiin erityisesti viestintään liittyviä koulutustarpeita 
sekä verkostoitumista muiden vammaisneuvostojen kanssa. 
 

8. Viestintä ja tiedottaminen 
Esitys: Todetaan, että Nuijantalolla järjestetään Terveys- ja hyvinvointimessut 17.3.2018 
klo 10-14. Keskustellaan vammaisneuvoston toiminnasta tiedottamisesta ja viestinnästä ja 
päätetään mahdollisista toimenpiteistä. 
Päätös: Päätettiin esittää, että eläkkeensaajien sijasta messujen kohderyhmänä olisi 
ikääntyvät, ja messujen nimi Ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimessut. Päätettiin, että 
vammaisneuvosto on esillä messuilla, ja että sihteeri laatii lyhyen esitteen yhteystietoi-
neen jaettavaksi messuilla sekä muissakin tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Vammais- 
ja vanhusneuvostoilla voisi olla yhteinen piste messuilla. Outi Viitanen ja Reetta Mathier 
osallistuvat messuille vammaisneuvoston edustajina. Vammais- ja potilasyhdistykset osal-
listuvat oman harkintansa mukaan messuille.  
 

9. Toiveet ja kiinnostuksen kohteet vammaisneuvoston toiminnalle 
Esitys: Keskustellaan vammaisneuvoston jäsenten toiveista toiminnalle ja kiinnostuksen 
kohteista. 
Päätös: Päätettiin, että sihteeri pyytää seuraavaan kokoukseen asiantuntijaa Kangasalan 
kaupungin terveyspalveluista. Vammaisneuvoston jäsenet miettivät kysymyksiä ja kiinnos-
tavia aiheita, jotka sihteeri toimittaa etukäteen asiantuntijalle. Päätettiin, että sihteeri on 
yhteydessä Kangasalan kaupungin vammaisneuvoston sihteeriin, ja kysyy mahdollisuutta 
tulla tutustumaan Kangasalan vammaisneuvoston toimintaan.  
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10. Muut asiat 
Päätettiin, että kokouksista pidetään jatkossakin pöytäkirjaa eikä muistiota. 

 
11. Seuraava kokous  

Päätettiin, että seuraava kokous on torstaina 5.4. klo 16.00. 
 
 

12. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.  
 
 

 
 
 

Allekirjoitukset  
 
Paikka ja aika 
 
 
 
Laila Saario    Mia Sorri 
puheenjohtaja    sihteeri 
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