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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto  
 
 

Kokousaika 27.8.2019 klo 17.01–18.06 
 
Kokouspaikka Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanhallituksen 

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 

Anitta Hietaniemi, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston kokouksen sihteeri 
Nella Yli-Sissala, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston kokouksen sihteeri  

   
Muut kutsutut - 
    
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

3. Kokouksen sihteerin valinta. 
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Anitta Hietaniemi. 
Päätös: Valitaan kokouksen sihteeriksi Nella Yli-Sissala.  
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista 
Päätös: Hyväksytään esityksen mukaisesti. 
 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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6. Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden palvelut  
Jatketaan edellisessä kokouksessa käytyä keskustelua kouluikäisten erityislasten 
kesäaikaisista palveluista sekä lasten ja nuorten sosiaalipalveluista. Keskustellaan myös 
vammaisneuvoston (kunta) tai vammaisyhdistysten mahdollisuudesta hakea avustusta nepsy-
toiminnan tukemiseksi säästöpankkisäätiöltä tai muilta tahoilta. 
Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja päätetään toimenpiteistä. 
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja päätettiin seuraavasti: 

 Vammaisneuvosto vie eteenpäin esitystään lasten ja nuorten sekä erityisesti 
erityislasten kesäaikaisen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Keskustelua 
aiheesta jatketaan ja esitystä muotoillaan seuraavassa kokouksessa. 

 Sihteeri selvittää tarkoituksenmukaista menettelytavan ja on yhteydessä asiasta 
sivistysjohtaja Tiina Kiviseen. 

 
7. Vammaisneuvoston toiminta 2019 

13.3.2019 kokouksessa päätettiin seuraavasti:  

 Esa Hakala on yhteydessä juristi Jukka Kumpuvuoreen, joka on erikoistunut vam-
maisoikeuksiin. Mikäli Kumpuvuori saadaan vierailemaan Pälkäneellä, järjestetään 
avoin yleisötilaisuus joko Pirtillä tai valtuustosalissa.  

 Sihteeri varaa vammaisneuvostolle pöydän Ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimes-
suilta 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. 

Edellisessä kokouksessa päätettiin seuraavasti: 

 Jukka Kumpuvuoren kanssa on alustavasti keskusteltu, että kulukorvausta vastaan 
vierailu Pälkäneellä olisi mahdollinen. Sovittiin, että sihteeri varmistaa Pirtin varaus-
tilanteen 22.10. klo 18 ja 29.10. klo 18, jonka jälkeen Esa on yhteydessä Kumpu-
vuoreen.  

 Pöytä messuille on varattu. Ainakin Outi ja Eija pääsevät messuille ja muutkin ha-
lukkaat saavat osallistua. Palataan asiaan vielä seuraavassa kokouksessa. 

 Vierailu Ikäpisteessä 

 Muihin asioihin palataan seuraavassa kokouksessa. 
Vammaisneuvoston talousarvioon vuodelle 2019 on varattu 1000 euron toimintamääräraha.   
Sittemmin on selvinnyt, että Jukka Kumpuvuoren vierailu ei toteudu vuoden 2019 puolella ja 
sihteeri on perunut Pirtin varaukset. 
Sihteeri on ollut yhteydessä Pälkäneen Ikäpisteeseen, ja vammaisneuvosto on tervetullut 
vierailemaan Ikäpisteessä ja kertomaan vammaisneuvoston toiminnasta. 
Esitys: Suunnitellaan ja päätetään syksyn toiminnasta.  
Päätös: Päätettiin seuraavasti: 

 Jukka Kumpuvuoren kanssa on alustavasti keskusteltu vierailun vaihtoehtoisista 
päivistä vuodelle 2020. Sovittiin, että sihteeri varmistaa Pirtin varaustilanteen ma 27.1 
klo 17 ja ke 29.1 klo 17, jonka jälkeen Esa on yhteydessä Kumpuvuoreen. Mikäli Pirtti 
ei ole ko. päivinä vapaana selvitetään Seurakuntatalon käytettävyys. 

 Selvitetään, järjestetäänkö Ikääntyvien terveys- ja hyvinvointimessut 14.9 
yhteiskoululla. Reetta huolehtii vammaisneuvostolle varatun pöydän esillepanosta 
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messuille. Pöydälle viedään esitteitä ja tietoa vammaisneuvoston toiminnasta ja 
messuvieraat voivat napata niitä mukaansa. 

 Sihteeri on yhteydessä Tiina Knuutiseen ja selvittää Ikäpisteessä vierailulle sopivia 
ajankohtia ensi keväälle. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 Apuväline-messuihin palataan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin, että kiinnostuneet 
voisivat osallistua Apuväline-messuille lippujen hinnan ja matkakulukorvausta vastaan. 
Kulut katetaan vammaisneuvoston toimintamäärärahasta. 

 Pyydetään seuraavaan kokoukseen vierailijaksi Kangasalan vammaispalveluista 
vammaispalvelujohtaja Tea Kärnä. Eija on yhteydessä Kärnään ja ehdottaa 
ajankohdaksi tiistaita 29.10 klo 17. Varalla pidetään maanantai 4.11 klo 17. 

 Päätettiin, että sihteeri on yhteydessä Sydän-Häme lehteen ja kutsuu heidät 
vierailemaan seuraavaan kokoukseen viikon 48 lehteen laadittavaa juttua koskien, jos 
Kangasalan vammaispalvelujen vierailijan osallistuminen vahvistuu. 

 
8. Muut asiat 

a. Tampereen kaupunkiseudun vammaisneuvostojen tapaaminen Kangasalla 11.9.2019 
klo 16-18 Päivätoimintakeskus TupasWilla. Kaikki tilaisuudesta kiinnostuneet voivat 
osallistua. Ilmoittautuminen on 30.8. mennessä. 

b. Palvelukotisäätiön hallitukseen haetaan jäseniä ja sekä vammaisneuvostosta että 
vanhusneuvostosta on tiedusteltu kiinnostuneita. Palvelukotisäätiö on säätiö, joka 
omistaa Pälkäneellä Palvelutalo Kanervan (kiinteistön) ja vuokraa asuntoja. Palvelut 
tuottaa Kangasalan kunta. Kokouksia muutaman kerran vuodessa. Päätettiin, että 
vammaisneuvosto esittää Esa Hakalaa Palvelukotisäätiön hallitukseen. 

 
9. Seuraava kokous  

 
Seuraava kokous tiistaina 29.10 klo 17 kunnanvirastolla. Kokoukseen suunnitellun vierailun 
vuoksi varalla pidetään maanantai 4.11 klo 17. 
 

10. Kokouksen päättäminen  
 

Päätettiin kokous klo 18.06. 
 
 

 
Liitteet Vammaisneuvoston kokouksen 15.5.2019 pöytäkirja 
 Kutsu Tampereen kaupunkiseudun vammaisneuvostojen tapaamiseen 

 
 

Allekirjoitukset 

 

Paikka ja aika 
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Eija Rantanen    Nella Yli-Sissala 

puheenjohtaja    sihteeri 

 
   
 


