Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 3/2019

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 11.3.2019 klo 16.15 – 18.15
Paikka: kaupungintalo, kokoushuone 201 II krs
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen poissa
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Susanna Koponen varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
17 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous on laillinen ja päätösvaltainen
- kokouksesta oli poissa jäsenet Marja Helander ja Mikko Virtanen
- paikalla varajäsen Susanna Koponen
19 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(11.3.2109)
- työjärjestys ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta
20 § Lausunto, Lamk:in Campus tiloista
- lausuntoluonnos tarkastettiin ja tehtiin muutama lisäys, lausunto laitetaan Lamk:n
edustajille sähköpostitse
21 § Lahden kaupungin vammaisneuvosto 30 –vuotta
- suunnitelmana järjestää 30- vuotisjuhlat syyskuussa 19.9.2019
- asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
22 § Yhteiskokous vanhusneuvoston kanssa
- ehdotetaan uutta aikaa vanhusneuvostolle 22.5.2019
- asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
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23 § Toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019
- hyväksyttiin muutoksilla, valmiit laitetaan www.sivuille
24 § Rakennustyöryhmän tarkastuskäynnit
- Kivimaan uimahalli, tarkstuspäivä jätettiin avoimeksi
25 § Autoliiton invapysäköinti –projekti, vammaisneuvoston kannanotto
Tausta:
- Autoliitto tulee tekemään kaikki työt yhdessä kaupungin kanssa, itse sovellus tulee
olemaan käyttäjille ilmaiseksi ladattavissa ja maksuton.
- Autoliitto on jo valmiiksi kartoitettuna iso osa Lahden keskustaa näiden paikkojen
osalta, joten täysin tyhjästä ei tarvitse mukaan lähteä, Yhteistyösopimuksen solmimisen
jälkeen kanssa, Autoliitto toimittaa heillä olevan datan Lahden kaupungille, jota
kaupunki voi täydentää.
Päätös:
- Vammaisneuvosto totesi projektin olevan kannatettava ja toteutuessaan se palvelee
invapysäköintiluvan haltijoita mainiosti.
- Vammaisneuvosto toimittaa projektin esittelymateriaalin ja suosituksen osallistua
projektiin, Lahden kaupungin kunnallistekniikalle
26 § Muut asiat
- tiedoksi liikenneturvallisuustyöryhmän muistio 19.2.2019, toimitettu sähköpostilla
jäsenille
- bussikuljettajille kokemuskoulutusta, vammaisneuvoston jäsenet tausta yhdistyksineen
ovat valmiit järjestämään Lahden seudun liikennöitsijöille koulutuksen. Mukaan
kutsutaan Koiviston Auto ja Lehtimäen liikenne.
- Pirkko Vaittinen osallistuu vammaisneuvoston edustajana vammaispalvelujen
neuvottelupäiville 4-5.6.2019. Neuvottelupäivien osallistumismaksun ja matkakulut
korvataan.
- Lahden konserttitalon (Sibeliuksenkatu 8) esteettömyyspuutteet otettiin keskusteluun.
Puutteita mm. inva-wc:n tiloissa, puutteista ja korjaustoiveista lähetetään kirje
kiinteistölle.
27 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
- seuraava kokous 17.4.2019 klo 16.15

Muistion vakuudeksi

Marja-Leena Taavila

Tiina Häyrinen
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