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

18 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
  
19 § Vammaisneuvosto Hattula-päivillä 2016 - keskustelua ja palautetta 
 
Kokemus Hattula –päiviltä oli myönteinen ja vammaisneuvosto aikoo 
osallistua myös ensi vuonna. Arvaustehtävään tuli 52 vastausta. SPR 
suoritti arvonnan – voittaja Sirkka Verkama sai palkinnoksi Intersportin 
lahjakortin. Pöytävuokra 10 euroa korvataan vammaisneuvoston 
kustannuspaikasta.   
 
 
20 § Vammaisneuvoston tekemä kannanotto lääkinnällisen kuntoutuksen 
palveluntuottajien valinnasta, oli perusturvalautakunnan käsittelyssä 
21.4.16. Keskustellaan tilanteesta (liite) 
 
Asiasta käytiin keskustelua. 
 
 
21 § Parolan Fysioterapia on kutsunut vammaisneuvoston 
mukaan tapahtumapäivään Parolan Hovin yrittäjien kanssa. Parolan Hovi 
on kiinteistörypäs, jossa fysioterapia sijaitsee (kauneushoitola, parturi, 
ompelija, hammashoitola, optikko, ravintola, sähköliike, mainostuote jne.) 
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Päivään on suunniteltu yhteistä pihatapahtumaa ja yrityksissä avoimia ovia 
ja toiminta-/tarjouspisteitä. Ajankohta on la 3.9 klo 11-14. 
Vammaisneuvoston mukana ollessa yritykset voisivat suunnata tarjontaa ja 
markkinointia tälle kohderyhmälle (mm. ompelijan palvelut pyörätuolin 
käyttäjille, jalkahoitajien ja partureiden kotikäynnit ym.) 
 
Tapahtuma on muuttunut joulunalusriehaksi. Odotetaan lisätietoa ja 
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.  

 
 
 

22 § Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma. 
Hattulan vammaisneuvosto on tehnyt valtuutettu Leo Roivasen laatimana 
valtuustoaloitteen vammaispolittisen ohjelman laatimisesta vuonna 2011. 
Se käsitteli asiaa kokouksissaan 5.5.2011  11§ ja 6.10.2011  28§, jolloin on 
kirjattu seuraavasti :  Vammaisneuvosto on valtuustoaloitteessaan 
16.5.2011 esittänyt, että Hattulassa laaditaan vammaispoliittinen ohjelma. 
Perusturvalautakunta on 28.9.2011 päättänyt, että vammaispoliittinen 
ohjelma tehdään yhteistoiminnassa Janakkalan kunnan 
vammaispalveluiden kanssa. Vammaisneuvostossa käydyn keskustelun 
pohjalta pidetään tärkeänä, että Hattulassa olisi oma vammaispoliittinen 
ohjelma.  
Valtakunnallinen vammaisneuvosto on antanut ohjeita kunnallisen 
vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen. Sen mukaan vammaisneuvosto 
voi tehdä kunnanhallitukselle aloitteen ohjelman laatimisesta. 
Keskustellaan asiasta. 
 
Asiaa pidetään vammaisneuvostossa tärkeänä. Todettiin, että asiassa ei nyt 
edetä aktiivisesti, mutta selvitetään onko asia edennyt Janakkalassa. Asiaan 
palataan. 
 
 
23 § Kanta-Hämeen maakunnallinen Sote-uudistuksen valmistelu, Oma 
Häme, (www.omahame.fi) aikoo tulevan syksyn aikana kuulla tarkemmin 
erityisesti vanhus- ja vammaisneuvostojen näkemyksiä ja evästyksiä sote-
uudistuksen valmisteluun. (liite)  
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos koordinoi taustalla tätä osallisuuden 
rakentamista.  
Pikassos lähettää teemat, joista toivotaan käytävän keskustelua ja 
keskustelujen yhteenvedot kirjataan ja toimitetaan sinne. Tämä maakunnan 
alueelta karttuva keskustelumateriaali kootaan pohjaksi Oma Hämeen 
valmistelijoille myöhemmin syksyllä (to 27.10.2016 klo 13-15) 
järjestettävään maakunnalliseen vammaisneuvostojen yhteiskokoukseen. 
Pohdittavia kysymyksiä ovat: 
 
     1. Miten vanhusneuvostonne/vammaisneuvostonne/nuorisovaltuustonne 
mielestä osallistumisenne Oma Häme valmisteluun tulisi järjestää vuosina 
2016–2018? 
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     2. Miten ikäihmisten, nuorten ja vammaisten nykyisin neuvostojen ja 
nuorisovaltuuston kautta järjestetty osallistuminen ja vaikuttaminen tulisi 
organisoida Kanta-Hämeessä 1.1.2019 alkaen? 
     3. Mitä hyviä ja huonoja puolia sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksessa on edustamanne väestöryhmän näkökulmasta? 
 
1. Lähetetään oma edustaja, jonka välityksellä asioita otetaan 

käsiteltäväksi oman vammaisneuvoston kokouksissa.  
2. Toivotaan oman kunnallisen vammaisneuvoston jatkamista siten, että 

yhteistyötä mahdollisen maakunnallisen vammaisneuvoston kanssa 
tehdään tiiviisti. 

3. Palveluiden harmonisointi ja esimerkiksi kilpailutusten 
yhdenmukaistuminen, sekä palveluvalikon monipuolistuminen nähtiin 
mahdollisuuksina, uhkana ”tasapäistäminen”, yksilökohtaisen 
harkinnan vähentyminen. 

 
 
 
 
 
24 § Koulutuksia ja seminaareja 
     - to 8.9.16 Hämeenlinnan seudun kuntien ja KHSHP kuntayhtymän 
matkojen välitys- yhdistelypalvelut / vane pj:lle;  Pekka menossa työn 
puolesta. 
     - to 1.12.16  STM:n Etelä-Suomen vammaisneuvostopäivä Tampereelle 
/ kaikille, sovitaan lähtijät. 
 
 
25 § Oman esitteen jakelun tilanne  -  onko mennyt yhdistyksille - onko 
tarvetta tulostaa lisää? 
 
Postitukset yhdistyksille on tehty. 
 
 
26 § Suunnitelmia jatkoon 
      - tutustuminen Juteinikeskukseen 
      - kunnan nettisivujen tilanne 
      - sosiaaliasiamiehen selvitys 
 
Sosiaaliasiamiehen selvitystä tarkastellaan seuraavassa kokouksessa. 
 
 
27 § Muut asiat 
 
Tutustutaan kunnan toimintakeskus Säpinään seuraavan kokouksen 
alkajaisiksi. 

 
 

28 § Saapunut posti 
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29 § Seuraava kokous 
 
to 3.11.klo 14 kokoushuone Huipussa, Pappilanniemi, 4. krs. Huom! 
Tapaamme toimintakeskus Säpinässä Pappilanniemi 2.krs jo klo 13.30. 

 
 
 
 
 


