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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 22.11.2018 klo 16.15 -17.53
Paikka: Lahden kaupungintalo, kokoustila Eliel pohjakerroksessa
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
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
98 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
99 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
100 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(18.10.2018)
- työjärjestys hyväksyttiin ja edellinen muistio
101 § Vammaiskortin esittely, Eeva Linkosalo Kelasta
- vammaisneuvosto kuuli vammaiskortin esittelyn ja keskusteli kortin hakutavasta.
- esittelijä toimittaa materiaalin sihteerin kautta vammaisneuvostolle
102 § Lahden kaupungin Palvelutori – projektin esittely, Laura Packalen-Vehko
- vammaisneuvosto kuuli Palvelutorin esittelyn ja antoi Lauralle vinkkejä torin
toimintoihin ja toimivuuteen
- esittelijä toimittaa materiaalin sihteerin kautta vammaisneuvostolle
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103 § Muut asiat
Lähetetyt kannanotot (puheenjohtaja esittelee)

-

Liikenneturvallisuusryhmä, suojatiet ja yli 12 v pyöräily kävelyteillä
käsittely liikenneturvallisuusryhmässä 19.2.2019
Poliisilaitos, yli 12 v pyöräily kävelyteillä, vastaus 13.11.2018
Fellmanni Campuksen sisätilat, esteettömyyden parantaminen
Kaupunginsairaalan sisäänkäynti Hämeenkadulta, esteettömyyden parantaminen
Bussipysäkin esteettömyyden parantaminen, Vesijärvenkatu 8-10
Päijät Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestämä vammaisneuvostojen ja
vammaisjärjestöjen verkostotapaaminen 29.11.2018 klo 12.30 – 15.30 Lahden
kaupunginkirjaston auditorio
valtakunnallinen vammaisneuvostopäivä Helsingissä 10.12.2018
lähtö kaupungintalolta klo 7.00 ja paluu tilaisuuden jälkeen sama paikka
vammaisneuvostojen koulutuspäivät FCG 20-21.3.2019 Hki
valtioneuvoston kirje 8.11.2018 koskien sosiaali- ja terveysvaliokunnan
mietintöluonnoksessa todetut keskeiset muutokset sote- uudistuksen lakiesityksiin.
maakunnallisen vammaisneuvoston muistiot jatkossa vammaisneuvostolle

104 § Uimahalli, Svinhufudinkatu
Vammaisneuvostolle on tullut yhteydenotto, jossa kerrotaan, että Svinhufudinkadun
uimahallin sisäänkäynti ei täytä esteettömyyden vaatimuksia.
Ulko-ovessa ei ole avauspainiketta eikä sisäovessa ovipumppua, näistä johtuen
apuvälineiden käyttäjien itsenäinen kulku tilaan on estynyt.
Tehdään kirje tilakeskukselle
105 § Kevään kokouspäivät vammaisneuvoston ja rakennustyöryhmä
-

vammaisneuvoston kokouspäivät ja tilaksi kh:n kokoushuone
vierailu Niemi Campukselle helmikuussa 2019, kokous samalla

-

rakennustyöryhmän kokouspäivä 11.12.2018

106 § Seuraava kokous 13.12.2018 klo 16.15 ravintola Roux
- tilaisuudessa luovutetaan vuoden 2018 vammaisteko palkinto
107 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40
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