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Aika:   26.11.2015   kello 14.00 
 
 
Paikka:   Juteinikoti, Juteinintie 3, Parola 
    
 
   Läsnä    
 
Jäsenet:   Taina Heikkilä, puheenjohtaja 

Maarit Saunalammi  (Leo Roivainen) 
Raimo Hyövälti  (Eino Leppä) 
Helena Juottonen   

   Erkki Pänkäläinen                    
   Taina Jalasto   
 
    
   Pekka Taipale, sihteeri, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä 
       
 
Asialista: 
 
KOKOUKSEN AVAUS 

49 § Juteinikodin esittely ja keskustelua sen toiminnasta 
 
Palveluesimies Kati Kopra esitteli Juteinikodin toimintaa ja 
palvelukonseptia. Asumispalvelujen toteuttamisen lähtökohtana ovat 
asiakkaiden yksilölliset elämänsuunnitelmat ja niiden kautta määritellyt 
palvelutarpeet. Käytössä on yksilökeskeisen suunnittelun menetelmiä ja 
välineitä. Asiakkaita kuullaan heitä koskevissa elämään ja asumiseen 
liittyvissä asioissa ja tuetaan niihin liittyvässä päätöksenteossa. Asiakkaan 
roolia oman elämänsä suunnittelussa pyritään vahvistamaan ja samalla 
tuetaan osallisuuden lisääntymistä. 
 
Juteinikodilla korostetaan Kopran mukaan aktiivisen tuen periaatetta, 
missä asiakkaan omaa vastuuta, kykyjä, itsenäisyyttä ja valinnanvapautta – 
myös harkittujen riskien ottamista – kannustetaan. 
 
Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa Hattulan kuntaan. Asiakkaiden 
päiväaikainen toiminta, joka yksilökeskeisesti suunnitellaan, toteutetaan 
pääsääntöisesti päivätoiminnassa (11.1.2016 alkaen Pappilanniemessä), 
mikäli hän ei ole muun aktiviteetin piirissä. 
 
Vammaisneuvosto seuraa aktiivisesti Juteinikodin toimintaa kunnan 
omana asumispalveluyksikkönä. Vammaisneuvoston kokouksia pidetään 
jatkossa 1-2 kertaa vuodessa Juteinikodilla ja mietittiin myös 
osallistumista Juteinikodin avointen ovien päivään. 
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50 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Pöytäkirja 6/2015 hyväksyttiin. 
 
 
51 § Keskustelu 9.10.2015 apuväline- ja vammaisneuvoston vuosipäivästä 
 
Osallistujamäärä alitti odotukset. Mietittiin vammaisneuvoston esittelyä 
Hattula-päivän yhteydessä. Vammaisneuvoston tiedottamisessa kannattaa 
jatkossa hyödyntää paremmin myös hattulaan.fi –lehdessä olevaa kunnan 
omaa palstaa.  
 
 
52 § Jatketaan keskustelua seudullisesta henkilökuljetushankkeesta 
 
Kuljetuspalveluiden seudullisessa työryhmässä seurataan 
henkilökuljetusten yhdistelyhankkeen etenemistä. Työryhmään kuuluu 
Hattulasta vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä. Janakkalasta ja 
Hämeenlinnasta työryhmässä on myös vammaisneuvoston edustus.  

 
 

53 § Jatketaan keskustelua Hattulan lääkinnällisen kuntoutuksen 
päätöksistä ja laaditaan lausunto perusturvalautakunnalle 
 
Puheenjohtaja on laatinut alustavan lausunnon ja hän lähettää sen 
vammaisneuvoston jäsenille tutustuttavaksi ennen seuraavaa kokousta. 
 
 
54 § Sovitaan vammaisneuvoston esitteen jakamisesta 
 
Sovittiin paikat, joihin esitettä jaetaan ja vastuuhenkilöt. 

 
 

55§ Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 18 – 19.2.2016  
 
Keskusteltiin neuvottelupäivistä, mutta ei sovittu kenenkään 
osallistumisesta. 
 
 
56 § Muut asiat 
 
57 § Saapunut posti 

 
58 § Seuraava kokous Pappilanniemessä 11.2.2016 klo 14.00 
 
 
 


