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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto  
 
 

Kokousaika 12.6.2018 klo 16.45 – 17.34 
 
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, saapui 
klo 16.47 
Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus, saapui klo 
16.54. 

  Reetta Mathier, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus 
Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston sihteeri  

 
Muut kutsutut Petri Ketola, Pälkäneen kunta, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, poistui 

klo 17.05.  
   

  
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
Eija Rantanen saapui kohdan 2 käsittelyn aikana klo 16.47. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista 
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.  
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

5. Pälkäneen kunnan liikuntapalvelut ja Kostia-areenan toiminta  
Liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola esittelee kunnan liikuntapalveluita ja kertoo 
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Pälkäneen uuden liikuntakeskuksen, Kostia-areenan tulevasta toiminnasta. 
Esitys: Kuunnellaan liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketolan esitys ja keskustellaan 
asiasta.  
Asian käsittely: Uuteen liikuntakeskukseen tulee täysimittainen salibandykenttä (katso-
mopaikkoja 143) ja lentopallo/koripallokenttä (katsomopaikkoja 130). Kuntosali tulee kah-
teen kerrokseen, kummassakin salissa on tilaa noin sata neliömetriä. Avajaistapahtumana 
Vapaalla Pälkäneellä –messut 15.9. Liikuntakeskus otetaan käyttöön 17.9. Käyttömaksut 
alle 18 v. 10 €/h, 18 v.-> 18 €/h. Kuntosalimaksut päätetään elokuussa. Hintataso nous-
see nykyisestä noin 50 %. Kortit 3 kk, 6 kk, 12 kk. Henkilökohtainen kortti ja perhe/ruoka-
kuntakohtainen kortti. Korttien myynti kunnanvirastolta, mahdollisesti liikuntakeskuksen 
kahviosta. Verkkokauppaa harkitaan. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketolan esitys. Vammais-
neuvosto nosti harkittavaksi, voisiko kuntosalille päästä myös kertamaksulla tai 10-kerran 
kortilla. Lisäksi todettiin, että liikuntakeskuksen avauduttua kuntosalilla voisi pitää esittely- 
ja tutustumiskierroksen vammaisjärjestöjen jäsenille. 
 
Outi Viitanen saapui kohdan 5 käsittelyn aikana klo 16.54. 
 

6. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanne vammaispalveluissa 
Laila Saario ja Esa Hakala kertovat maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun vammais-
palvelujen alatyöryhmän kokouksista. 
Esitys: Merkitään tiedoksi Laila Saarion ja Esa Hakalan antama tilannekatsaus. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi Laila Saarion ja Esa Hakalan antama tilannekatsaus.  
 

7. Muut asiat 
a. Puheenjohtajan tiedotusasiat 

i. Ely-keskus on todennut, että korjaustoimenpiteitä teihin ja rotvalleihin voi-
daan tehdä mahdollisesti jonkin suuremman perusparannushankkeen yh-
teydessä. Pienellä budjetilla korjattavissa olevia seikkoja voidaan erikseen 
katselmoida.  

ii. Tekninen lautakunta on 26.3. käsittelyt sähköoven hankkimista terveysase-
mille ja siirtänyt hankinnan myöhemmäksi. Todettiin, että sähköovet Onk-
kaalan ja Luopioisten terveysasemiin eivät voi odottaa maakunta- ja 
soteuudistusta. Pyritään saamaan hankinnat vuoden 2019 talousarvioon.   

iii. Laila Saario on valittu Kangasalan terveyspalveluiden asiakasraatiin. Ai-
heena on toistaiseksi ollut päivystyksen aukioloaikojen laajentaminen. 
Vammaisneuvosto totesi, että kotisairaanhoidon palveluiden laajentaminen 
Pälkäneelle sekä mahdollisuus videoyhteyksien käyttämiseen olisi tärkeää 
palveluiden saatavuuden kannalta.   

 
8. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään 19.9. klo 16.30. Sihteeri varmistaa ajankohdan sopimisen 
myös Kangasalan kaupungin terveyspalveluiden edustajille. Tarvittaessa kokouspäivää 
voidaan muuttaa. 
 

9. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.34.  
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