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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto
Kokousaika

15.5.2019 klo 17.00 – 18.44.

Kokouspaikka

Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanvaltuuston kokoushuone

Osallistujat

Eija Rantanen, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry, puheenjohtaja
Laila Saario, Pälkäneen Hengitysyhdistys
Pirjo Pasi, Pälkäneen Hengitysyhdistys
Anja Kallioinen, Tampereen Diabetesyhdistys ry
Esa Hakala, Tampereen Seudun Invalidit ry
Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus, varapuheenjohtaja
Reetta Mathier, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston sihteeri

Muut kutsutut

Leila Kajan, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Nepsy-koordinaattori,
paikalla klo 17-18
Elina Karstu, erityisopettaja, Nepsy-koordinaattori, paikalla klo 17-18

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5. Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden palvelut ja Nepsy-toiminta
Koulun ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat on kutsuttu kokoukseen kertomaan näke-
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myksiään lasten ja perheiden haasteista arjessa sekä kunnan palveluista ja nepsy-toiminnasta.
Esitys: Merkitään tiedoksi erityisopettajien esitys.
Käsittely: Nepsy-koordinaattorit kertoivat nepsy-toiminnasta, perheiden arjen haasteista
sekä palveluista ja niiden kehittämisen tarpeista. Pälkäneen kunnassa on aloitettu pari
vuotta sitten nepsy-toiminta. Toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on neuropsykiatrisesti
oireileva lapsi tai nuori tai muusta syystä haasteita (palveluun pääsy ei edellytä diagnoosia). Toiminnan tarkoituksena on antaa koko perheelle työkaluja ja käytännön vinkkejä,
joilla arjen haastavasta tilanteesta päästään eteenpäin. Palvelu on maksuton perheille.
Yleensä valmennuskertoja on 1-5. Pälkäneen kirjastoon ollaan perustamassa nepsy-lainaamo, jossa on aineistoa ja välineitä (esim. painokoira, istuintyynyjä, kuulosuojaimia) lainattavaksi kotiin. Lainaamon ideana on se, että perheet voivat kokeilla välineen hyötyä
ennen ostopäätöstä. Erityisopettajilta ja perheiltä on tullut palautetta siitä, että yhteistyö
sosiaalipalveluiden kanssa ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla lasten ja nuorten asioissa. Perheneuvolaan ja puheterapeutille on pitkät jonot. Myös vammaispalveluiden saatavuus koetaan hankalaksi. Koulujen pitkät loma-ajat koetaan haastavaksi järjestää perheissä, joissa on varhaiskasvatusiän ylittänyt erityislapsi. Kouluikäisille erityislapsille varhaiskasvatus ei ole oikea hoitopaikka.
Erityisopettajat poistuivat kokouksesta klo 18, jonka jälkeen jatkettiin keskustelua asiasta.
Päätös: Merkittiin erityisopettajien esitys tiedoksi ja päätettiin seuraavasti:
 vammaisneuvosto esittää Pälkäneen kunnalle, että kunnalle osoitetuista ja mahdollisista tulevista perintö- ja testamenttivaroista kohdennettaisiin rahoitusta nepsytoimintaan ja nepsy-lainaamon hankintoihin.
 selvitetään, voisiko vammaisneuvosto (kunta) tai vammaisyhdistykset hakea avustusta nepsy-toiminnan tukemiseksi säästöpankkisäätiöltä tai muilta tahoilta.
 seuraavassa kokouksessa jatketaan keskustelua kouluikäisten erityislasten kesäaikaisista palveluista sekä lasten ja nuorten sosiaalipalveluista.
6. Vammaisneuvoston toiminta 2019
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että
 Esa Hakala on yhteydessä juristi Jukka Kumpuvuoreen, joka on erikoistunut vammaisoikeuksiin. Mikäli Kumpuvuori saadaan vierailemaan Pälkäneellä, järjestetään
avoin yleisötilaisuus joko Pirtillä tai valtuustosalissa.
 Sihteeri varaa vammaisneuvostolle pöydän Ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimessuilta 14.9. Messut järjestetään yhteiskoululla.
 Apuväline-messut järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 7.-9.11.
 Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3.12. Tehdään viikon 48 Sydän-Hämeen lehteen juttu vammaisten palveluista Pälkäneellä ja tehdään samalla vammaisneuvostoa tunnetuksi paikallisille. Pyydetään marraskuun vammaisneuvoston
kokoukseen vierailija Kangasalan vammaispalveluista.
Vammaisneuvoston talousarvioon vuodelle 2019 on varattu 1000 euron toimintamääräraha.
Esitys: Suunnitellaan ja päätetään syksyn toiminnasta.
Päätös: Päätettiin seuraavasti:
 Jukka Kumpuvuoren kanssa on alustavasti keskusteltu, että kulukorvausta vastaan vierailu Pälkäneellä olisi mahdollinen. Sovittiin, että sihteeri varmistaa Pirtin
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varaustilanteen 22.10. klo 18 ja 29.10. klo 18, jonka jälkeen Esa on yhteydessä
Kumpuvuoreen.
Pöytä messuille on varattu. Ainakin Outi ja Eija pääsevät messuille ja muutkin halukkaat saavat osallistua. Palataan asiaan vielä seuraavassa kokouksessa.
Muihin asioihin palataan seuraavassa kokouksessa.

7. Muut asiat
a. Lisätään toimintasuunnitelmaan mahdollinen vierailu ikäpisteellä. Sihteeri on yhteydessä Ikäpisteeseen.
b. Tampereen kaupunkiseudun vammaisneuvostojen tapaaminen Kangasalla
11.9.2019 klo 16-18 Päivätoimintakeskus TupasWilla. Kaikki tilaisuudesta kiinnostuneet voivat osallistua. Ilmoittautuminen on 30.8. mennessä. Palataan asiaan
seuraavassa kokouksessa.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous 27.8. klo 17 kunnanvirastolla.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44.

Liitteet

Kutsu Tampereen kaupunkiseudun vammaisneuvostojen tapaamiseen

Allekirjoitukset

Paikka ja aika

Eija Rantanen
puheenjohtaja

Mia Sorri
sihteeri
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