Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 1/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 16.1.2018 klo 16.15 – 18.00
Paikka: Lahden kaupungintalo, kokoustila Eliel pohjakerroksessa
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
Tiina Häyrinen
sihteeri
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi vuoden ensimmäisen vammaisneuvoston kokouksen.
.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Jäsen Risto Kaakinen oli poissa.
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(12.12.2017)
Työjärjestykseen hyväksyttiin ja muisto 12.12.2017 hyväksyttiin muutoksitta.
4 § Henkilökohtainen apu- tilannekatsaus
Ritva Korhonen kertoi tilannekatsauksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tekemistä
henkilökohtaisen avun kielteisistä päätöksistä. Vammaisjärjestöt kävivät yhtymässä
luovuttamassa adressin, jossa vaaditaan kielteisten vammaispalvelulain mukaisten
henkilökohtaisen avun päätöksien uudelleen käsittelyä. Adressin oli allekirjoittanut 388
henkilöä suoraan adressiin, 119 netin kautta ja 8 yhdistystä.
Vammaisneuvosto esitti kiitokset Ritvalle ja kaikille asiaa eteenpäin.
Vammaisneuvosto seuraa tilannetta seuraavissa kokouksissaan.
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5 § Kevään kokoukset
Kokouspäivä ja – aika
22.2.2018
5.3.2018
16.4.2018
7.5.2018
28.5.2018

Paikka
kaupungintalo
kaupungintalo
kaupungintalo
kaupungintalo
kaupungintalo

Teema
vierailijakutsu Henrik Saari
vierailijakutsu Pirkko Valtanen
vierailijakutsu liikenneturva

Rakennustyöryhmä
kokoontuu keväällä 2018

kaup. talo kokoushuone 110

6.3, 17.4, 3.5 ja 31.5

6 § Toimintakertomus 2017
Toimintakertomukseen palataan seuraavassa kokouksessa
7 § Maakunta- ja sote-uudistus verkkosivuilta ”luonnos oppaasta maakunnallisen
vammaisneuvoston perustamiseen” lähetty sähköpostitse 2.1.2018 jäsenillle
Neuvosto keskusteli opasluonnoksesta vilkkaasti.
Etenkin kunnan vs. maakunnan tehtävämäärittelyt ja edustajien valintakriteerit herättivät
keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa.
Käsittelyä jatketaan.
8 § Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalveluista antama vastaus koskien
vammaisneuvoston kannanottoa vammaispalvelun ja kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain mukaisia kuljetuksia ja opaskirjasta sekä esityksestä oppaan kirjoitusvaiheessa
kokemusasiantuntijan käyttöä
Uudesta oppaasta nostettiin esiin huomattava heikennys, kun avustettava ja saattaja
määrätään lähtemään kyytiin samasta osoitteesta. Tästä määräyksestä aiheutuu turhia
edestaikaisia matkoja, kun avustaja tulee avustettavan luo ja palaa sieltä kotiin, vaikka
avustustapahtuma olisi esim. teatterilla ja avustaja asuisi avustettavan luota katsoen
matkanvarrella.
Vammaisneuvosto nimesi Hannu Huovisen ja Mikko Virtasen yhteyshenkilöiksi ja
kokemusasiantuntijoiksi , kun Päijät-Hämeen alueen kuljetuspalveluoppaita kirjoitetaan ja
päivitetään P-H hyvinvointikuntayhtymässä.
9 § Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaispalveluista antama vastaus koskien
vammaisneuvoston kannanottoa henkilökotaisen avun heikennyksiin Lahdessa
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta § 4 kohdalla
10 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
-

Saapuneet:
1.1.2018 voimaantullut asetus rakennusten
esteettömyydestä
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-

Lähteneet:
rakennustyöryhmän muistio 1/2018, päiväkotihanke Kytökatu 12

11 § Muut asiat
Vammaisneuvosto keskusteli katujen kunnossapidosta ja E-palautepalvelun käytöstä.
Kärpäsen alueen ja Harjukadun katualueiden kunnossapito luokitukset ja niistä johtuvat
kunnossapidon huono taso aiheuttaa vaaratilanteita. Aurauksista jääneet lumikasat ja vallit
kaventavat katualueita ja aiheuttavat näköesteitä. Vammaisneuvosto antaa
epäkohdistapalautetta em. töistä vastaavalla taholle.
12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05
Marja-Leena Taavila, puheenjohtaja
Tiina Häyrinen, sihteeri
Jakelu: jäsenet sähköpostilla
hyvinvoinnin ja osallisuuden jaosto
verkkosivut
Provincia
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