
Hämeenlinnan kaupungin vammaisneuvoston toi-
mintakertomus 1.6.2021-31.5.2022 väliseltä kau-
delta 

 

1. Vammaisneuvosto 
 

Vammaisneuvosto on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin valtuus-

tokaudeksi 2021-2024. Vammaisneuvoston jäsenten valinnan vahvistaa kaupunginhallitus. 

Neuvoston olemassaolo perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestävistä palveluista 

ja tukitoimista (380/87). Lain 13 §:n mukaisesti kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvos-

ton, jonka tehtävänä on seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammais-

ten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lau-

suntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten elämässä ja suoriutumisessa. Vammaisilla 

henkilöillä, heidän omaisillaan ja järjestöillä tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. 

Hämeenlinnan vammaisneuvosto toimii vammaisuuden asiantuntijana ja yhteistyöfooru-

mina vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Vammaisneuvoston työn lähtökohtana on nä-

kemys, että vammaiset itse ovat parhaita asiantuntijoita heitä itseään koskevissa asioissa. 

Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon eri hallinnon 

aloilla vammaisten henkilöiden elinolosuhteiden parantamiseksi. Vammaisneuvosto kehittää 

vammaisneuvoston toimintaa ja siten lisää painoarvoa asiantuntijaelimenä ja odottaa aktii-

vista vuorovaikutusta kaupunginhallituksen ja muiden päättäjien kanssa ja seuraa vammais-

palvelulain toteutumista ja lakiuudistuksen toteutumista ja vaikuttaa palveluiden kehittämi-

seen siten, että vammaisia henkilöitä koskevien lakien tarkoitus toteutuu tasapuolisesti 

koko laajentuneen Hämeenlinnan alueella. Vammaisneuvosto antaa tarvittaessa lausuntoja 

vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja seuraa esteettömän ympäristön ja asumisen pe-

riaatteiden sekä niitä koskevien suositusten toteutumista unohtamatta hyvän hengitysilman 

merkitystä terveellisessä elinympäristössä. 



Tavoitteiden toteutumiseksi vammaisneuvosto kehittää tiedotusta ja yhteistyötä eri vam-

maisjärjestöjen ja kuntapäättäjien kanssa. Osana tiedotustoimintaa vammaisneuvosto on 

jatkanut vammaisfoorumin järjestämistä kerran vuodessa. 

2. Vammaisneuvoston kokoonpano 

Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimi Pia- Nina Mohr. Vammaisneuvostoon on ni-

metty kolmesta lautakunnasta yhteyshenkilöt, jotka osallistuvat vammaisneuvoston työs-

kentelyyn. Vammaisneuvoston sihteerinä toimi vammaispalvelun vs. sosiaalityöntekijä Kat-

riina Mehtonen. 

Kokoukset toteutuivat hybridimallilla, Teamsin välityksellä sekä Virvelinrannassa, yksi ko-

kous Hämeenlinnan Seudun Invalidien toimitiloissa. 

Varsinaiset jäsenet 
 

• Pia- Nina Mohr; puheenjohtaja, Kanta- Hämeen Neuroyhdistys ry 

• Aulis Veteläinen, Kanta-Hämeen Hengitys ry,  

• Hannu Nikander, Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry 

• Jouni Kotiranta, Kanta-Hämeen Parkinson-yhdistys ry 

• Minna Kolari, vpj, Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry 

• Susanna Kollanus, Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry 

• Merja Heiskanen, Hämeenlinnan Seudun Invalidit ry 

• Eira Pohjola, Kanta- Hämeen Hengitys ry 

Varajäsenet (toimivat kaikkien varajäseninä) 
 

• Veli Matti Setälä, Hämeenlinnan Seudun Invalidit ry 

• Elina Sorvali, Hämeenlinnan Kehitysvammaisten Tuki ry 

• Maarit Kivelä, Kanta- Hämeen Munuais- ja maksayhdistys ry 

• Susanna Kollanus, Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry 

• Tuija Linna, Kanta- Hämeen Meniere- yhdistys 

• Kati Tiihonen, Leijonaemot (jättäytyi tehtävästä 17.5.2022) 



 

Lautakuntien yhteyshenkilöt 
 

• Irmeli Lehtonen, Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 

• Hanna-Kaisa Rokkanen, Kaupunkirakennelautakunta 

• Outi Bottas, Sosiaali- ja terveyslautakunta  

Katriina Mehtonen, sihteeri, vammaispalvelun asiakasohjausyksikkö 

3. Vammaisneuvoston toiminta 
 

Vammaisneuvosto on kokoontunut toimintakertomuskauden aikana neljä kertaa. Pöytäkir-

jat on julkaistu Hämeenlinnan kaupungin kotisivuilla.  

Toimintakertomuskaudella vammaisneuvosto mm.  

- teki yhteistyötä esteettömyys- ja hyte –asioissa kaupungin viranomaisten kanssa 

- osallistui esteettömyyskartoituskuulemisiin ja antoi esteettömyyslausuntoja 

- osallistui kaupungin esteettömyysohjelman 2025 tekoon 

- osallistui kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämis- ja kehittämisohjelman päivittä-

miseen 

- osallistui kaupungin joukkoliikenneohjelman 2030 tekoon 

- järjesti vammaisfoorumin Virvelinrannassa elokuussa 2021 

- luovutti avaintekopalkinnon HPK Liiga Oylle  

- tutustui Assi-sairaalan 3D- mallinnukseen keskussairaalan kutsumana toukokuussa 

2022 

- Vammaisneuvostolle esiteltiin Kiipulan Täsmätyö- hanketta 

- teki yhteistyötä alueen muiden vammaisneuvostojen kanssa ja vanhusneuvoston 

kanssa 

- osallistui valtakunnallisiin ja maakunnallisiin vammaisneuvostojen kokoontumisiin ja 

suunnitteluryhmiin 

 

 


