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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 11.12.2019 klo 16:15 – 16.50
Paikka: Ravintola Casseli
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 poissa
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
89 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen
90 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- poissa jäsenet Marja Helander ja Anna-Liisa Nevalainen
91 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (19.11.2019) muistion
hyväksyminen
- työjärjestys ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
92 §
-

Kevään kokouspäivät ja asiantuntijavieraat
16.1.2020 Mika Forsberg
27.2.2019 Kari Lempinen
19.3.2019 Milla Bruneu (ei vielä kutsuttu)

Lisäksi vammaisneuvosto päätti tehdä retken Lapakistoon ja tutustua paikan
esteettömyyteen, tämä kokous kesällä 2020. Luonto kaikille – hankkeen Aimo Aaltosta
pyydetään kokoukseen.
93 § Ajankohtaiskatsaus kuljetuspalveluiden kilpailutus , PHHYKY
- Vammaispalvelujen järjestämässä tilaisuudessa mukana vammaisneuvostosta jäsenet
Mikko Virtanen, Hannu Huovinen ja Juho Seilola.
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-

Mikko Virtanen kertoi ajankohtaiskatsauksen kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta
Kilpailutus on päättynyt ja yhtymän hallituksen päätös uudesta toimijasta on tehty,
päätöksestä on tehty valitus, mutta sopimus tehdään ja toimeenpanoa jatketaan
alkuperäisen päätöksen mukaan.
Mikko Virtanen toimittaa yhtymän esittelymateriaalin, kun se yhtymästä tulee.

94 § LSL:n reiteillä liikennöivät uudet linja-autot tulee varustaa pitkillä turvavöillä
23.5.2018 vammaisneuvosto kysyi kannanotossaan ” Täyttyykö pyörätuolipaikkojen
liikenneturvallisuus Lahden linja-autoissa?”. Vammaisneuvosto esitti huolensa, koska
kaupungissa kulkevissa linja-autoissa on pyörätuolipaikkoja, turvallisuuden vuoksi
pyörätuoli tulee kiinnittää turvavyöllä (väh 180 cm pitkä) tukitankoon. Tällä hetkellä
kiinnittäminen on hankalaa, koska autoissa olevat turvavyöt ovat liian lyhyitä tai niitä ei
ole.
Vammaisneuvosto haluaa muistuttaa LSL:ttä asian tärkeydestä ja edellyttää kaluston
uusinnan yhteydessä huolehtimaan oikean mittaiset turvavyöt alueen linja-autoihin.
95 § Seuraavan kokouksen aiheet
- Vuoden vammaisteko 2019
- Mika Forsbergin vierailu ja esitetyt kysymykset
Lahti 11.12.2019
Marja-Leena Taavila
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