
Hämeenkyrön kunnan 

 

VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA   1/2021 

 

Aika:      Tiistai 15.06.2021  klo  10:00- 11:30 

Paikka:   Rönsy ry:n tilat, Torikatu 8  39200 Kyröskoski 

Läsnä:     Tapani Saarela, puheenjohtaja 

                 Sari Ryynänen, Kyrösjärven seudun näkövammaiset ry. 

                 Heikki Uusitalo, Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osasto ry. 

                 Veijo Korhonen, Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry. 

                  Johanna Graeffe, Hämeenkyrön seurakunta 

                  Helena Jylhä,  Kyrösjärven Reuma ja Tules ry 

                  Sirpa Uusitalo, Kyrösjärven Seudun Diabetesyhdistys 

                  Jussi Niinenmaa, Perusturvalautakunnan edustaja 

                   Marjatta Saarenmaa, Sisukkaat (varajäsen) 

                   Kaija Uusitalo, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus 

puheenjohtaja Tapani Saarela 

 

2. Todettiin kokouksen osallistujat 

 

3.  Hyväksyttiin kokouksen esityslista 

 

4. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 

 

5. Käytiin läpi vuoden 2020 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja 

hyväksyttiin ne. 

 

 

6. Eija Mäkipää Rönsy ry:stä kertoi meille Yhteisen tekemisen tie-esiselvitys hankkeesta, jota 

Rönsy.ry vetää yhdessä Hämeenkyrön Yrityspalvelujen kanssa. Hanke kestää 01.05 -

30.11.2021. Tavoitteena on luoda yhdessä Hämeenkyröön tarpeita vastaava, toimiva 

YHTEISÖTILATOIMINTAMALLI. Hankkeen tarkoituksena on luoda kestävä ja pysyvä malli 

Hämeenkyrössä.  



 

7. Keskustelimme jo toisen korona vuoden toiminnasta. Päätimme pitää toritapahtuman 

yhdessä muiden yhdistysten kanssa 21.08.2021.  Ikaalisten ja Sastamalan kanssa 

yhteistyötä jatketaan ja pyritään tekemään yhteistyötä myös Ylöjärven vanhus- ja 

vammaisneuvostojen kanssa. Kokouksia pyrimme pitämään Korona rajoitusten mukaan 

ainakin vielä kaksi. 

 

8. Puheenjohtaja Tapani Saarela kävi läpi kokemuksiaan kunnanvaltuuston kokouksista, ja ne 

ovat olleet hänestä erittäin avartavia. Sote uudistus puhuttaa kovasti. Milja Koljonen vastaa 

edelleen vanhus- ja vammaisneuvostojen asioista. Hänet voitaisiin kutsua jossain vaiheessa 

kertomaan Soten tilanteesta ja mukaan voitaisiin kutsua myös naapurikuntien neuvostojen 

edustajia. 

 

9. Muina esiin tulleina asioina Jussi Niinenmaa kertoi Vasemmistoliiton ehdotuksesta, että 

vammaispalvelulain mukaisia taksikyytejä laajennettaisiin Tampereelle asti. Myös 

nuorisovaltuustossa oli keskusteltu Tampereen NYSSEN saamista Hämeenkyröön. Matkat 

olisivat edullisemmat ja on myös matalalattia Busseja. 

 

Sihteeri Kaija Uusitalo kertoi Leena Kyröjoen paluusta vuorotteluvapaalta 12.07.2021. 

Leena aloittaa silloin Sosiaalityön päällikkönä, edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen 

vuoksi. Hän hoitaa kuitenkin myös vammaispalveluissa hallinnollisissa asioissa. 

 

Sihteeri toi esille myös vanhus- ja vammaisneuvostojen yhdistämisestä, josta keskusteltu 

aikaisemminkin. Yhdistyksillä on monta samaa edustajaa ja asiat paljolti samanlaisia. 

Olemme jo nyt tehneet paljon yhteistyötä, ja meillä on ollut yhteisiä tapaamisia ja 

tapahtumia. Jussi Niinenmaa epäili, että paisuuko kokousten osallistujien määrä liian 

suureksi. Yhteistyö on säilynyt hyvänä ja syvennetään sitä edelleen, mutta pysytään omina. 

Osa kokoukseen osallistujista oli kuitenkin sitä mieltä, että yhdistyminen olisi järkevää ja 

sitä kannatettiin. 

 

 

10.  Seuraava kokous pidetään yhdessä Vanhusneuvoston kanssa Rönsyn tiloissa 10.08.2021 

klo 10:00. Kokouksen aiheena Toritapahtuman järjestäminen. 

 

 

 

               Tapani Saarela                                                                         Kaija Uusitalo                              

  puheenjohtaja                                                                         sihteeri 

 

 

 



 

 

 

          


