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Muistio 4/2019

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 17.4.2019 klo 16.15 - 18.10
Paikka: kaupungintalo, kokoushuone 221 II krs
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Susanna Koponen varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
28 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- Todettiin, että poissa olivat jäsenet Marja Helander ja Mikko Virtanen
- Paikalla varajäsen Susanna Koponen (Mikko Virtanen)
30 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(11.3.2109)
- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta
- Työjärjestys hyväksyttiin
31 § Lahden kaupungin vammaisneuvosto 30 –vuotta
-

Vammaisneuvosto keskusteli syksyn 30 –vuotisjuhlasta, päätöksiä tehtiin seuraavasti:
Tilavaraus, Sibeliustalo 19.9.2019, Verstas-sali
Ohjelmaluonnos, (esiintyjät varmistetaan, kun rahoituspäätös saatu)
pj avaa tilaisuuden
musiikki (Miikka Kallio)
kaupugintervehdys
musiikki (Kaarisillan kuoro)
valtakunnallinen vammaisneuvosto
esitys (Ritva Korhonen)
yhteislaulu
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Kaupunginhallituksen
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Lahden kaupunki
lahti.fi

PL 202, Harjukatu 31,
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

pj päättää tilaisuuden
Tilaisuudessa pääsee tutustumaan vammaisharrastelajeihin ja lisäksi järjestetään
muutama leikkimielinen kisa. Mahdolliset muistamiset ohjataan myöhemmin
päätettävälle kohteelle.
Kustannusarvio:
tila ja tarjoilu 2250 €
esiintyjät ja muistamiset 1150 €
avustajapalvelut 300 €
kutsujen painatus- ja lähetyskulut 150 € yhteensä 3850 €
Kutsutaan kaupungin edustusta, Hykyn edustus, Lahden seudun vammaisjärjestöjen
edustusta, vammaisneuvostossa ansioituneesti toimineita, valtakunnallinen
vammaisneuvoston edustusta, alueen kansanedustajat.
32 § Yhteiskokous vanhusneuvoston kanssa
22.5.2019 klo 16.15 kaupungintalo Kh:n Sali
33 § Muut asiat
- Kehitysvammaisten palvelusäätiön sähköposti 8.4.2019 liittyen Ei-myytävänä
kansalaisaloitteeseen ja Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutuskierrokseen
- KOKO Lahden toimitusjohtaja Emilia Mäen vastaus konserttitalon
esteettömyyspuutteisiin, asia toimitettu hoidettavaksi Tilakeskukselle
- Rakennustyöryhmän lausunnot: Renkomäen monitoimitalo, asemakaavan muutos A
2759 ja Nastola, Uusikylä, Toritie
- Likolammen esteettömän reitin suunnitelmista annettu lausunto suunnittelevalle
taholle /Ramboll
- Eduskuntavaalien äänestyspaikkojen puutteellisuuksista keskusteltiin ja laitetaan
viestiä keskusvaalilautakunnalle.
34 § Kokemusasiantuntijat mukaan päätöksenteon valmisteluun
-

Vammaisneuvosto esittää Phhykyn hallitukselle vammaisiin kohdistuvassa
päätöksenteossa valmisteluvaiheessa käytettäisiin hyväksi vammaisneuvostojen
kokemusasiantuntijoita, toimintamalli on käytössä kuljetuspalvelun osalta. Näin
palvelujen käyttäjien ääni tulisi kuultavaksi jo päätöksenteon yhteydessä.
Vammaisneuvostoista löytyy paljon asiantuntijoita ja ihan käytännönläheistä kokemusta
ja esimerkkejä.

35 § Terveiset vammaisneuvosto-päiviltä Helsingistä
-

Puheenjohtaja ja jäsen Ritva Korhonen osallistuivat vammaisneuvosto päiville
Helsinkiin. Ritva kertoi kuulumiset päiviltä, yhtenä jatkotoiminta ajatuksena tuli esiin
kuntapäättäjien ja vammaisneuvostojen tapaamiset 1-2/krt vuosi.
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-

Päättäjien tapaamiseen on hyvä kutsua kaupunginhallituksen edustusta ja myös PH
Hykyn johtokuntaa on hyvä tavata tiedonkulun ja tutustumisen merkeissä. Tähän
asiaan palataan syksyllä, 30 vuotisjuhlien jälkeen.

36 § Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4 – 5.6.2019
- Vammaisneuvostosta osallistuu jäsen Pirkko Vaittinen, maksetaan osallistumismaksu
ja molempien päivien matkakulut.
37 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
-

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10
Seuraava kokous 15.5.2019
Muistion vakuudeksi
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