
HÄMEENKYRÖN KUNTA  26.4.2022 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 

 

Aika: 3.5.2022, klo 17.00 - 19.15 

Paikka: Monitoimikeskus Sillan ruokasali 

Kutsutut: 

 

Vanhusneuvosto 

Vanhusneuvoston pj Mirka Löf, perusturvalautakunnan edustaja - 

Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe - 

Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry, Raija Vaskelainen x 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko x 

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön osasto ry, Jouko Hannu x 

Kyröskosken Setlementti, Tapani Ekstam x 

Hämeenkyrön seniorit, Eija Anttila x 

Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari, vanhusneuvoston vpj x 

Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Riitta Palomäki x 

Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtajaTiina Paloranta x, sihteeri 

Sihteeri, Erja-Riitta Myllymäki  

 

Vammaisneuvosto 

Vammaisneuvoston pj Riitta Palomäki, perusturvaltk:n edustaja x 

Invalidiliitto/Tampereen seudun Invalidit Akson Ry, Tapani Saarela ero 27.4.2022 

Kyröskosken Setlementti, Tapani Saarela ero 27.4.2022 

Sotainvalidien Veljesliiton Hämeenkyrön Osasto ry, Heikki Uusitalo, 
paikalla varaedustaja Jouko Hannu  

 
x 

Kyrösjärven seudun diabetesyhdistys, valitaan uusi jäsen? - 

Sisukkaat, Marjatta Saarenmaa x 

Kyrösjärven seudun Näkövammaiset ry, Sari Ryynänen x 

Eläkeliiton Hämeenkyrön yhdistys ry, Lauri Korpijaakko x 

Hämeenkyrön seurakunta, Johanna Graeffe - 

Vapaaehtoiset Rönsy ry, Arja Viitasaari x 

Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry, Veijo Korhonen - 

Kyrösjärven seudun hengitysyhdistys ry, Janne Rantanen x 

Hämeenkyrö-Ikaalinen-Viljakkala Parkinson ryhmä, Ulla Hilden x 

Suomen ME/CFS yhdistys ry, Johanna Anttila, vammaisneuvoston vpj x 

Hämeenkyrön Sarastus, Tuula Koskiranta x 

Kunnanhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta x 

Sihteeri Erja-Riitta Myllymäki - 

Vierailijat:  

Kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen x 

Vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki x 

 



1. AVAUS  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Riitta Palomäki avasi kokouksen. 

 

2. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN 

Kyrösjärven seudun diabetesyhdistyksen jäsen Sirpa Uusitalo on ilmoittanut 

erosta 24.2.2022 ja varajäsen ei myöskään enää ole käytettävissä. 

Odotamme yhdistykseltä uuden jäsenen nimeämistä vammaisneuvostoon. 

Invalidiliitto/Tampereen seudun Invalidit Akson Ry:n edustaja Tapani Saarela 

on ilmoittanut eroavansa vammaisneuvoston toiminnasta 27.4.2022. Tapani 

Saarela on edustanut myös Kyröskosken Setlementtiä vammaisneuvostossa. 

Odotamme kummaltakin yhdistykseltä uuden jäsenen nimeämistä 

vammaisneuvostoon. 

Tässä kokouksessa vierailijoina ovat kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen 

ja vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki. 

 

3. KOKOUKSEN VIERAILIJOIDEN PUHEENVUOROT 

 

Vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki esitteli maakunnallista 

vammaispalvelulain taloudellisen tuen soveltamisohjetta. 

 

Kansalaisopiston rehtori Pirkko Pilvinen kertoi kulttuurihyvinvoinnin 

palveluohjaus -hankkeesta ja kulttuurisuunnitelman tekemisestä. 

 

 

4. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

• Vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty s-posti 10.2.2022 koskien 

apuvälinekeskuksen huoltopalveluja 

 

• Vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty diasarja keskustelutilaisuudesta,  

Vammaispalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueelle, johon vammaisneuvoston 

varapuheenjohtaja Johanna Anttila osallistui 21.2.2022. 

 

• Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty s-postilla 14.3.2022 kutsu Pirkanmaan 

eläkeläisten edunvalvontaseminaariin 28.3.2022 Eija Anttilan pyynnöstä. 

 

• Vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty sähköpostilla vammaispalveluiden 

päällikkö Leena Kyröjoen sposti ja siihen liittyvä liite koskien 

vammaispalvelulain mukaisen taloudellisen tuen myöntämisperusteita. 

Perusturvalautakunta käsittelee asiaa 27.4.2022 kokouksessaan. 

 

 



• Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty 25.3.2022 Ikäinstituutin lähettämä 

sähköposti koskien Elämänote-ohjelman opit paremmasta arjesta 

ikääntyneille. 

 

• Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty 7.4.2022 STM:n sähköposti koskien 

Tulevaisuuden Ikäohjelma -webinaaria 31.5.2022. 

 

• Elinympäristölautakunnan pöytäkirjanote 5.4.2022, 30 §; Vanhus- ja 

vammaisneuvoston aloite yhtenevästä jalkakäytävästä terveyskeskuksen 

itäpuolelle (ote lähetetty asialistan liitteenä tiedoksi). 

 

• Vanhusneuvoston jäsenille on lähetetty 12.4.2022 THL:n lähettämä tiedote 

koskien kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyä. 

Satu Vina on vahvistanut s-postilla 12.5.2022, että Hämeenkyrön kunnassa 

tämä asiakaskysely on toteutettu sekä asumispalveluissa että kotihoidossa. 

 

• Pirkanmaan yhteinen ikäihmisten neuvontapuhelin on laajentunut myös 

vammaispalveluiden neuvontaan ja ohjaukseen. 

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin ikäihmisille, 

vammaisille ja heidän läheisilleen ja omaisilleen arkisin klo 8.00 - 16.30, 

puhelinnumero 040 733 3949. 

 

• Ennakkotieto maakunnallisesta vanhusneuvostotilaisuudesta, joka pidetään 

Tampereella 14.6.2022, klo 10-14 Tampereen valtuustosalissa. Paikalle 

kutsutaan vanhusneuvoston pj ja sihteeri. Sposti koskien tätä asiaa on 

lähetetty vanhusneuvoston jäsenille 19.4.2022. 

Kokouksessa sovittiin, että tähän tilaisuuteen osallistuvat Riitta Palomäki ja 

Eija Anttila. 

 

• Pirkanmaan liiton s-posti (läh. 2.5.2022) vammaisneuvoston jäsenille koskien 

vammaispalveluiden hyvinvointialuevalmistelua. Erityisteemana 

kuljetuspalvelut. Tilaisuus pidetään teams-kokouksena 16.5.2022 klo 15.00 – 

17.00. Toivotaan 1-2 osallistujaa/vammaisneuvosto 

Kokouksessa sovittiin, että tähän tilaisuuteen osallistuvat Riitta Palomäki ja 

Johanna Anttila. 

 

• Ruuhkaa aivoissa -luentosarjan esite on lähetetty spostilla vammaisneuvoston 

jäsenille 2.5.2022.  

 

• Vanhus- ja vammaisneuvoston esite (esiteluonnos lähetetään asialistan 

liitteenä tiedoksi). 

Lisätään yhdistysten nimet ja edustajat, kysytään jokaiselta saako olla nimi ja 

puhelinnumero. Laitetaan jakoon heti, kun on valmis.  

Toive, kahdella palstalla, eri neuvostot omilla palstoillaan.  

Pois valintapäiväkokouksen päivämäärä, riittää toimintakausi.  



Jatkovalmistelu sähköpostilla.  

Sihteeri Erja-Riitta Myllymäki ottaa tämän työn alle ja lähettää tarvittavat s-

postit jäsenille ja muokkaa esitettä toiveiden mukaisesti. 

 

• Kuntalaisen yhteydenotto kuntosalista. On tarve päästä esteettömälle 

kuntosalille. Aurinkorinteen kuntosalille ei pääse. Vammaisneuvosto antaa 

lausuman, että yhdenvertaisuuden täytyy toteutua kuntosalipalvelujen osalta.  

 

• Hammashoitolan ovet. Ovesta ei pääse sisään itsenäisesti pyörätuolilla, 

rollaattorilla tai keppien kanssa. On tarve saada sähköisesti aukeavat ovet.  

Täysin esteettömät ovet. Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää asian 

elinympäristölautakunnalle.   

 

Sihteeri Erja-Riitta Myllymäki on lähettänyt näistä kahdesta epäkohdasta 

spostilla 12.5.2022 tietoa kuntosalipalveluista sekä hammashoitolan ovista 

vastaaville tahoille. Pyydetty kirjallista vastausta, josta laitetaan sitten tieto 

seuraavaan esityslista/muistioon. 

Elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen on vastannut s-postilla 12.5.2022, 

että näiden kahden rakennuksen ovien mekanismien muutos on jo työn alla. 

 

Rönsyn toritapahtuma on todennäköisesti elokuussa. Hankitaan mehua ja 

karkkeja. Arja Viitasaari ilmoittaa päivän.  

 

Lähellä.fi -koulutus 11.5 Rönsyn toimistolla.   

 

5. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraavan kokouksen ajankohta on tiistaina 23.8.2022, klo 17.00 

Monitoimikeskus Sillan ruokasalissa. 

Puheenjohtajavuorossa on vanhusneuvoston puheenjohtaja Mirka Löf. 

Tähän kokoukseen kutsutaan vammaispalveluiden päällikkö Leena Kyröjoki ja 

kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen kertomaan hyvinvointialueen valmistelusta. 

 

Tiina Paloranta 

muistion laatija 

 

Tiedoksi: kunnanhallitus ja perusturvalautakunta 

 

 

 


