Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 12/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 13.12.2018 klo 16.15 -16.55
Paikka: Ravintola Roux
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
108 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi vuoden viimeiseen
kokoukseen.
109 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsen Marja Helander oli poissa, ei varajäsentä
110 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(22.11.2018)
- työjärjestys ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin
111 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
-

puheenjohtaja avasi keskustelun.
Kokouksessa esiin tulleita ideoita ja ajatuksia

-

Vierailu Helsingin vammaisneuvoston luona
Tutustutaan eri kohteiden esteettömyyteen, aloitetaan Niemen Campusalueesta.
Mukaan vierailulle pyydetään Campuksella opiskeleva liikuntaesteinen ja apuvälinettä
käyttävä nuori.
Yhteiskokous vanhusneuvoston kanssa, kokoukseen valmistellaan yhteinen kannanotto
ja pyydetään kaupunginjohtaja esittäytymään,
keskustelemaan
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-

Kuntalaistilaisuuden järjestäminen, alustus esim. vammaispalvelulaista
Päättäjätilaisuus, valtuusto ja lautakuntien pj:t keskustelemaan vammaisneuvoston
kanssa
Esitys esteettömyyskoordinaattorin toimesta kaupungille
Seurataan Lahden seudun liikenteen lippujen hinnoittelumuutoksia
Seurataan vammaispalvelulain toteutumista Lahdessa mm. henkilökohtainen apu ja
kuljetuspalveluiden kilpailutus
Sovittiin, että vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa, jokainen tuo tärkeän asiaa
ehdotuksena toimintasuunnitelmaan

112 § Vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen verkostotapaaminen, kuulumiset
- Lahden vammaisneuvostosta oli paikalla 6 henkilöä, muuten tilaisuudessa oli vähän
väkeä ja edustusta ympäristökuntien neuvostoista.
113 § Vammaisneuvostopäivät 10.12.2018, kuulumiset
- tilaisuus oli hyvin järjestetty, vammaisneuvostosta mukana oli 5 hlöä
- tilaisuuden anti koettiin hyväksi, sieltä saatiin paljon uusia ajatuksia Lahteen ja ensi
vuodelle
114 § Muut asiat
- ei muita asioita
115 § Seuraava kokous
- 17.1.2019 klo 16.15, kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa
116 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti neuvoston jäseniä kuluneesta vuodesta
Kokouksen päätyttyä klo 17.00 Vuoden vammaisteko – tunnustuksen luovutus, Teknoware Oy
Jakelu:
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