Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 3/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 5.3.2018 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
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
Brita Stång
varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
Jyrki Ryttäri
vaalivalmistelija, keskusvaalilautakunta
25 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
26 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsenet Anna-Liisa Nevalainen ja Marja Helander olivat poissa, paikalla varajäsen Brita
Stång
27 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
- työjärjestys ja edellinen muistio (22.2.2018) hyväksyttiin
28 § Keskusvaalilautakunnan edustajan selonteko Lahden kaupungin äänestyspaikkojen
saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, esittelymateriaali toimitetaan jäsenille sähköpostilla.
-

vaalivalmistelija Jyrki Ryttäri esitteli presidentinvaalien 2018 aikana olleet
ennakkoäänestys- ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat.
vammaisneuvosto totesi, että konteissa sijaitsevista äänestyspaikoista on luovuttava,
koska niiden esteettömyys on puutteellista
vaaleja ennen tulee viestinnällisin keinoin informoida äänestäjiä esteettömistä
ennakkoäänestyspaikoista
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen luiskat tulee
tarkastaa ja tehdä niistä asianmukaiset (leveys, jyrkkyys
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ja materiaali), lisäksi keskusvaalilautakunta voisi varata muutaman erillinen ritilä
ramppin mahdollisia lisätarpeita varten.
29 § Henkilökohtainen apu- tilannekatsaus
- jäsen Ritva Korhonen kertoi henkilökohtaisen avun tilannekatsauksen, jonka jälkeen
vammaisneuvosto keskusteli vilkkaasti vallitsevasta tilanteesta ja päätti jatkaa
tilanteen seurantaa seuraavissa kokouksissa
30 § Vuonna 2017 toimitetut kirjelmät ja niihin saadut vastaukset
- siirrettiin 16.4.2018 kokoukseen
31 § Saapuneet asiakirjat
- kutsu Esken verkostoseminaariin 14.3.2018 Helsingissä ”esteettömyys eilen, tänään ja
huomenna”
- kutsu vammaisoikeusiltaan Lahden Sibeliustalolla 22.3.2018
32 § Muut asiat
- Henkilökohtaisista avustajista maksetut työterveysmaksu, asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa
- Linja-auto pysäkkien talvikunnossapidon puutteet, asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa
- Terveystalon vastaanottotilojen esteettömyys (Mariankatu 19), asian käsittelyä
jatketaan seuraavassa kokouksessa
33 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00
- seuraava kokous pidetään 16.4.2018 ja sinne kutsutaan liikenneturvan edustaja AriPekka Lattu
Jakelu: jäsenet sähköpostilla
hyvinvoinnin ja osallisuuden jaosto
verkkosivut
Provincia
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