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Muistio 2/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 22.2.2018 klo 16.15 – 17.50
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
poissa
Helena Lindstedt
varajäsen
poissa
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
13 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen
14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
15 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- muistio 16.1.2018 hyväksyttiin muutoksitta
16 § Henkilökohtainen apu- tilannekatsaus
- Ritva kertoi ajankohtaiskatsauksen henkilökohtaisen avun tilanteesta
- Hykyn hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto on käsitellyt valituksia, tarkkoja
tietoja tuloksista ei kokoukseen ollut. Omaishoidon päätöksistä on tiedossa yksi tehty
valitus.
17 § Toimintakertomus 2017
- käytiin läpi toimintakertomus 2017 ja se hyväksyttiin muutoksitta
18 § Tunnustuksen antaminen 2018
- keskusteltiin vuoden 2018 tunnustuksen antamisesta, vammaisneuvosto teki
päätöksen, joka julkistetaan myöhemmin.
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19 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
-

ei ole tullut saapuneita kirjeitä

20 § Muut asiat
-

-

-

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisen työterveyshuollon työnantaja
maksun voi lähettää suoraan vammaispalveluihin
Uusien taksiyrittäjien tullessa palveluntuottajiksi vammaisneuvosto seuraa
palvelutasoa, tällä hetkellä sopimus on vielä Lahden aluetaksin kanssa vuoden 2018
ajan. Vammaisneuvosto toivoo, kun taksikyytien kilpailutusta aloitellaan
vammaisneuvoston nimeämät kokemusasiantuntijat otettaan mukaan jo
kartoitusvaiheessa, Kokemusasiantuntijat Mikko Virtanen ja Hannu Huovinen.
Lahden vammaisneuvosto ideoi tekevänsä opasvideon taksiyrittäjille siitä, miten esim.
pyörätuolien ja opaskoirien kanssa toimitaan. Todettiin myös, että invalidiliiton
verkkosivuilla on hyvät opastevideot esteettömyydestä, näihin tutustutaan ja katsotaan
löytyykö sieltä valmista materiaalia vai tehdäänkö itse. Pyydetään aluetaksin
toimitusjohtajaa johonkin syksyn kokoukseen
Ritva kertoi terveiset vammaispalvelujen neuvottelupäiviltä 8-9.2.2018 Helsingissä
seuraavaan kokoukseen tehdään yhteenveto lähetetyistä kannanotoista ja ollaanko
saatu vastauksia
vammaisneuvosto keskusteli taksimatkojen asiointipysähdyksestä ja niiden aikarajan
lyhenemistä

21 § YK:n vammaispoliittisen toimintaohjelman julkistamistilaisuus Helsinki 13.3.2018
-

vammaisneuvostosta lähtee tilaisuuteen Ritva Korhonen, Hannu Huovinen ja Pirkko
Vaittinen. Vammaisneuvosto päätti maksaa jäsenten matkakulut.

22 § Vammaisneuvoston jäsenten korvattavat kokousmatkat
-

vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle annettiin uuden toimintakauden 1.6.2018
alkaessa lupa veloittaa kokousmatkoista matkakorvaukset

23 § Vaalihuoneistojen esteettömyys
-

Lahden kaupungin Valtuusto 12.12.2011 käsitteli valtuustoaloitteen pohjalta
vaalihuoneistojen esteettömyyttä. Tuolloin keskusvaalilautakunta totesi lausunnossaan,
että esteettömyys otetaan huomioon niin ennakkoäänestyspaikoissa kuin varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikoissa.
Presidentin vaaleissa 2018 valtakunnallisesti eduskunnan oikeusasiamiehen
tarkastuksessa kävi ilmi, että kaikki äänestyspaikat eivät olleet esteettömiä eikä
kaikissa paikoissa esimerkiksi mahtunut pyörätuolilla äänestyskoppiin.
Lahdessa tuli esiin useita vaalipaikkoja, jotka eivät täyttäneet esteettömyyden
vaatimuksia esim. kontit ja Kivimaan koulu.
Vammaisneuvosto esittää, että ennen seuraavia vaaleja
keskusvaalilautakunta käy läpi kaikki vaalihuoneistot
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käyttäen apunaan invalidiliiton äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkastuslistaa
(vaaliohje keskusvaalilautakunnalle, liite 14) ja huolehtii, että äänestyspaikat täyttävät
esteettömyyden vaatimukset.
Vammainen henkilö on yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen ja hänen on päästävä
esteettömästi äänestämään.
Vammaisneuvosto pyytää keskusvaalilautakunnan nimeämään asiantuntijan, joka
osallistuu 5.3.2018 klo 16.15 pidettävään vammaisneuvoston kokoukseen ja
antamaan selonteon Lahden kaupungin äänestyspaikkojen saavutettavuudesta ja
esteettömyydestä.
24 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 17.39

Jakelu: jäsenet sähköpostilla
hyvinvoinnin ja osallisuuden jaosto
ote § 22/kaupunginhallitus
ote § 23/keskusvaalilautakunta
verkkosivut
Provincia
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