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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto
Kokousaika

18.9.2018 klo 16.31–18.11

Kokouspaikka

Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanhallituksen kokoushuone

Osallistujat

Laila Saario, Pälkäneen Hengitysyhdistys, puheenjohtaja
Pirjo Pasi, Pälkäneen Hengitysyhdistys
Anja Kallioinen, Tampereen Diabetesyhdistys ry, poistui klo 17.28
Esa Hakala, Tampereen Seudun Invalidit ry
Eija Rantanen, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Reetta Mathier, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus, saapui klo
16.33
Mia Sorri, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston sihteeri

Muut kutsutut

Tiina Viitaniemi, johtava ylilääkäri, Kangasalan kaupunki, poistui klo
17.28
Susanna Lehtimäki, terveydenhoitaja, Kangasalan kaupunki poistui klo
17.28

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Puheenjohtaja esitti, että käsitellään kohta 5. seuraavaksi ja vasta sen jälkeen
kohta 4. Hyväksyttiin esityslista tällä käsittelyjärjestysmuutoksella.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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5. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen terveyspalveluiden esittely
Esitys: Merkitään tiedoksi johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemen ja terveydenhoitaja Susanna Lehtimäen esittely terveyspalveluista.
Käsittely: Keskusteltiin diabetes-hoitajan työaikaresurssin riittävyydestä Pälkäneellä sekä
silmänpohjakuvausten maksullisuudesta. Silmänpohjakuvauslaitteen saaminen Luopioisiin
pitäisi olla mahdollista. Kuntoutuksen osastonhoitaja osaa kertoa tarkemmin apuvälinekeskuksesta. Kangasalan kaupunki on lähtenyt mukaan Arkeen voimaa –toimintamalliin. Lokakuun kurssi on jo täynnä, mutta 9.11.-14.12. Kangasalan kirjastossa järjestettävällä kurssilla on vielä tilaa. Vammaisneuvosto piti Arkeen voimaa –toimintaa erittäin kiinnostavana.
Päätös: Merkittiin tiedoksi johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemen ja terveydenhoitaja Susanna Lehtimäen esittely terveyspalveluista.
Tiina Viitaniemi, Susanna Lehtimäki ja Anja Kallioinen poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17.28.
6. Vammaisneuvoston vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitys: Keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta ja laaditaan esitys vammaisneuvoston
määrärahatarpeesta vuodelle 2019.
Päätös: Päätettiin esittää 1000 euron määrärahaa käytettäväksi esimerkiksi vuoden 2019
apuvälinemessuille osallistumiseen, luennoitsijavierailijoiden palkkioihin ja tutustumiskäyntien kuljetuksiin. Lisäksi talousarvioon varataan määräraha vammaisneuvoston kokouspalkkioita ja matkakorvauksia varten.
7. Terveysasemien sähköovien hankinta
Esitys: Tehdään tekniselle lautakunnalle esitys, että vuoden 2019 talousarvioon varattaisiin määrärahat sähköovien hankkimiseksi Onkkaalan ja Luopioisten terveysasemille.
Päätös: Päätetiin esittää tekniselle lautakunnalle, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määrärahat sähköovien hankkimiseksi ja asentamiseksi Onkkaalan ja Luopioisten
terveysasemille. Sisäänkäynti terveysasemille on vaikeaa nykyisten raskaiden ovien takia.
Ilman avustajaa ovista on hankala kulkea esimerkiksi rollaattorin, pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Myös ilman apuvälineitä kulkeville nykyiset ovet ovat raskaat avata.
8. Lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta
vuonna 2019
Kunnanhallitus on pyytänyt vammaisneuvostolta lausuntoa 28.8.2018 mennessä maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti vammaisneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja sihteeri ovat laatineet lausunnon asiasta. Vammaisneuvoston jäseniltä pyydettiin asiaan
kommentteja 22.8. mennessä.
Ehdotus: Merkitään tiedoksi vammaisneuvoston lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi vammaisneuvoston lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta vuonna 2019.
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9. Muut asiat
a) Keskusteltiin Kostia-areenan esteettömyydestä. Liikuntakeskuksen suunnittelussa esteettömyys on huomioitu, mutta käytännössä löytyy kuitenkin puutteita esimerkiksi ulko-ovien
aukenemissuunnassa ja pukuhuoneiden varustuksessa. Avajaistapahtumassa useampi
henkilö oli kaatunut pääoven edessä olevaan ritilään. Myös puolirappuihin pitäisi saada
varoitusmerkinnät.
b) 27.9. on yhdistyksille tarkoitetut järjestötreffit Kostiakeskuksessa. Ainakin vammaisneuvoston puheenjohtaja on osallistumassa tilaisuuteen.
10. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 13.11.2018 klo 17.00.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.

Allekirjoitukset

Paikka ja aika

Laila Saario
puheenjohtaja

Mia Sorri
sihteeri

Pälkäneen Kunta

p. 03 579 11

Keskustie 1

etunimi.sukunimi@palkane.fi

36600 Pälkäne

palkane.fi

