
     MUISTIO 
Perusturvan toimiala 
Vammaisneuvosto 
 
 
Paikka: Kahvila Patarouva, Turenki 
 
Aika: 18.9.2020 klo 14 
 
Läsnä:  Paula Helin, puheenjohtaja, Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry 

Tiina Hirvonen, Janakkalan Reuma ry  
Irma Leipijärvi, Kanta-Hämeen näkövammaiset ry  
Anja Ollikainen, Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry (poissa) 
Jukka-Pekka Niemi, asiantuntija jäsen (poissa) 
Markku Virtanen perusturvalautakunnan jäsen 
Leena Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Janakkalan kunta (poissa) 
Riitta Julin, vammaistyön johtaja, Janakkalan vammaistyö (poissa) 

 
 
 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettu 
 
 

2. Läsnäolijat 
 

Todettu 
 

 
 

3. Janakkalan kunnan nettisivujen saavutettavuus 
 
Saimme viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemeltä toiveen käydä läpi kunnan 
nettisivuja. Koska lain edellyttävä saavutettavuus verkkopalveluissa astui voimaan 
23.9.2020. 
Sivuja on tehty saavutettavaksi jo monin keinoin mm. hakutoiminnan parantamista, 
videoiden tekstitystä ja värien sekä fonttien selkeyttä on lisätty. 
 
Vammaisneuvostossa osa oli käyttänyt kovin vähän sivuja ja siksi toiveeksi nousi, 
että viestintäsuunnittelija Heidi Lampsijärvi tulisi kertomaan asiasta lisää 
seuraavaan kokoukseen. Siihen mennessä neuvoston jäsen Irma Leipijärvi lupasi 
testata lukuohjelmaa. 
 

     
 

4. Vammaispoliittinen ohjelma Janakkalaan 
 

Vammaispalveluiden asiantuntija Riitta Julin on ansiokkaasti tehnyt hyvää pohjaa 
vammaispoliittisen ohjelman osalta. 



Keskustelimme asiasta ja tässä nostoja esiin tulleista asioista ja toiveista: 
 
- selkeä sisällysluettelo 
- lakipykälät nettisivuille linkkeinä, muuten tulee liikaa leipätekstiä 
- enemmän Janakkalan kuntaan liittyviä asioita, ei pelkästään yleisiä 
- pääpaino vammaispuolessa, ei vanhuspuolessa 

 
 

Työryhmä Paula Helin, Riitta Julin ja Anja Ollikainen sopivat kuinka he jatkossa 

jatkavat vampon tekemistä. Viimeistelystä ja ulkoasusta vastaa Leena 

Joutsenniemi. 

 

5. Vammaisfoorumi 
 

Hämeenlinnan vammaisneuvosto järjestää to 22.10. klo 18 vammaisfoorumin ja 
myös Janakkalan ja Hattulan vammaisneuvostot ovat kutsuttu mukaan. 
 
Aiheena Terveyden hyvinvoinnin edistäminen ja Esteettömyysohjelma 2021-2025 
Hämeenlinnan kaupungissa. Palvelusetelikäytännön esittely asiakkaan, 
palveluntuottajan ja kaupungin näkökulmista. Asiantuntijoina Tarja Mikkola ja Jukka 
Lindberg. 
 
Paikka: Virvelinrannan palvelukeskus tai Teams-yhteydellä kotona. 
 
Ilmoittautumiset s-postitse Teams-kutsua varten aulis.vetelainen@pp6.inet.fi 
 

 
 
  

6. Muut asiat 
 

Markku Virtanen kertoi perusturvalautakunnan kuulumisia. 
 
Viime kokouksessa sovittiin, että tapaisimme vanhusneuvoston. Mutta 
koronaepidemia sotki myös sen ja palaamme asiaan kun tilanne rauhoittuu. 
 
Paula Helin osallistuu Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn verkkoseminaariin, 
jonka aiheena on Yhdenvertaista palvelua kaikille. Seminaaari on 30.9.2020 klo 
12.30-16 
Aiheesta lisätietoja www.yhdenvertaistapalvelua.fi 
 
Mirja Laine ei ole enää vammaistyön puolella töissä, eikä siksi ollut paikalla. Joten 
muistion kirjoitti Paula Helin. 
 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päättyi klo 15.20 

http://www.yhdenvertaistapalvelua.fi/

