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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 18.2.2019 klo 16.15 – 18.25
Paikka: Lamk pääaula, Mukkulankatu 19
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen klo 18.00
Marja Helander
jäsen poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen poissa
Helena Lindstedt
varajäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
Ennen kokousta vammaisneuvostosta otettiin kuva maaliskuussa 2019 ilmestyvään
Kaupunkilainen lehteen.
Paikalla kiinteistön edustajina olivat kehittämiskoordinaattori Mari Rosbergt sekä
kiinteistöyhtiön edustajat Asko Dahlbom ja Rauli Majuri.

9 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen
10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsenet Marja Helander ja Kirsi Öster olivat poissa
- paikalla varajäsen Helena Lindstedt
11 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(17.1.2109)
- työjärjestys hyväksyttiin ja edellisen kokouksen muistio

12 § Lamk:in edustajien puheenvuoro
Lamk tullut tiloihin 17.9.2018, käytössä tilaa 22.000 m².
Opiskelijoita noin 5000 ja työntekijöitä noin 350.
13 § Tutustumiskierros Lamk:in Campus tiloihin
-

vammaisneuvoston mukana kierroksella Lamk:n liiketalouden opiskelija Serenity
Paldanius sekä ESS toimittaja ja valokuvaaja.
käytiin läpi vammaisneuvoston rakennustyöryhmän 3.11.2015 hankkeen
rakennusluvasta antama lausunto sekä esitysten toteutumiset.
kierroksella tehtiin huomioita esteettömyyden toteutumisesta, käynnistä tehdään
erillinen raportti sekä korjausehdotukset Lamk:ille.

14 § Muut asiat
- kutsu LAMK:n esteettömyysseminaariin 20.2.2019 klo 13 ja 15, tilaisuuden järjestää
fysioterapeutti oppilaat
- vammaisneuvostojen koulutuspäivät (20.3 – 21.3.2019) puheenjohtaja Marja-Leena
Taavila ja jäsen Ritva Korhonen osallistuvat 20.3.2019 päivään.
- liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 19.2.2019, asialista ja liitemateriaalit
toimitettu tiedoksi vammaisneuvoston jäsenille. Asialistalla vastineiden kanssa
vammaisneuvoston liikenneturvallisuustyöryhmälle toimittamat kirjeet.
- varajäsen Helena Lindstedt tiedusteli miksi muistioita ei tule varajäsenille? Todettiin,
että muistiot löytyvät vammaisneuvoston verkkosivuilta linkistä
https://www.lahti.fi/paatoksenteko/osallistujavaikuta/vammaisneuvosto

15 § 30 v vammaisneuvoston toimintaa Lahden kaupungissa
- neuvosto perustettu vuonna 1989
- käytiin alustavaa keskustelua Lahden vammaisneuvoston 30 v tapahtumasta

16 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25
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