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Muistio 10/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 18.10.2018 klo 16.15 - 17.18
Paikka: Lahden kaupungintalo, kokoustila Eliel pohjakerroksessa
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen poissa
Marja Helander
jäsen poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen poissa
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Timo Peippo
varajäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
90 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
91 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsenet Risto Kaakinen, Marja Helander ja Ritva Korhonen poissa
- varajäsen Timo Peippo paikalla
92 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(27.9.2018)
- hyväksyttiin muutoksitta
93 § Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän edustajan tapaaminen ja keskustelua
Vammaispalveluista osallistuu tulosyksikköpäällikkö Leena Kunttunen
ja arjen tuen palveluesimies Terhi Silventoinen.
- alueellinen vammaisneuvosto/vanhusneuvoston päivä 29.11.2018 klo 12.30 Lahden
kaupungin kirjastolla, kutsu tulossa
- kuultiin alustus, keskustelu oli vilkasta mm. seuraavista asioista
asiakaspalvelun puhelinajoista luovuttu 15.10.2018 alkaen
sosiaaliohjaajan päivystysaika klo 9-15, chat-palvelu avattu
- kuljetuspalveluiden osalta kilpailutus syksyllä 2019, välitys- ja kuljetuspalvelut
- invataksien laatu- ja turvallisuusvaatimukset
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94 § Lahden kaupungin Palvelutori – projektin esittely, Laura Packalen-Vehko (noin klo 16.45)
- siirrettiin seuraavaan kokoukseen
95 § Muut asiat
- rakennustyöryhmän vierailu LAMKCampuksella
- vammaiskortin esittely, Kela. Onnistuu seuraavassa kokouksessa 22.11.2018
- vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteiskokous, keväällä 2019
- valtakunnallinen vammaisneuvostopäivä Helsingissä 10.12.2018
- Liikenneturvallisuusryhmän kokousmuistio 15.10.2018, tiedoksi jäsenille sähköpostilla
- Päijät-Hämeen näkövammaiset ry:n kutsu 14.11.2018 pidettävään ”arjen haasteita”
tilaisuuteen, tiedoksi jäsenille sähköpostilla
- kutsu ”liike on lääke”- seminaariin Pajulahteen 9.11.2018, sähköpostilla jäsenille
- vierailupyyntö vammaisneuvostoon, esteettömyysasiantuntija Tapio Kallioinen, Ara
96 § Seuraava kokous 22.11.2018
- Maila Masalin Kelasta esittelee vammaiskorttia.
- Laura Packalen – Vehko esittelee Palvelutori –projektia
- liikenneturvan sivuilta tarkastelu kaavake, vaaranpaikat
- asumisyksiköiden läheisyydessä olevat liikennevalot, riittävyys ja toiminta, asiaan
palataan
97 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18
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