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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 16.4.2018 klo 16.15 -18.10
Paikka: Lahden kaupungintalo, kokoustila Eliel pohjakerroksessa
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
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
Poissa Risto Kaakinen

jäsen

34 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
- kokouksen alussa oli Liikenneturvan toiminnan esittely, Ari-Pekka Lattu
35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
36 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (5.3.2018)
- työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta, samoin edellisen kokouksen muistio
37 § Henkilökohtainen apu- tilannekatsaus
- kuultiin, että valituksia Hykyn henkilökohtaisen avun päätöksistä on tehty hallintooikeuteen ja eduskunnan oikeusasiamiehelle
- vammaisneuvosto teki kirjelmän aiheesta Aville
- päätettiin, että asiaan palataan, kun vastauksia em. kirjelmiin on saatu
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38 § Vuonna 2017 toimitetut kirjelmät, saadut vastaukset ja mahdolliset toimenpiteet
Kisapuiston kuntosalin ulkooven luiska ja oven avaus
Uimahallien kuntosaleille
vammaisjärjestöille omia
vuoroja

vastaus: pääkatsomossa museon
hallinnassa oleviin tiloihin tulossa
remontti korjaukset tehdään
siinä yhteydessä
ei vastausta

Wellamo-opiston pääoven
ei vastausta
avausmekanismin esteettömyys
Sataman inva wc:n esteettömyys vastaus: ovi toimii automaattisesti
aukaisuna painonapista
sisäpuolelta ja ovessa
kääntölukitus salpa. Ulkopuolelta
poistettu automaattioven avaus
mahdollisuus, mutta se voidaan
aktivoida keväällä 2018
uudelleen
Inva-paikat (2) Hämeenkatu 18
vastaus: asiointipysäköintipaikka
katualue
15 min
Kaupungintalon hissin tarkastus ei vastausta
ja hissikorin tilankäyttö

Inva wc tilojen puutos Multi –
Cultista
Trion inva wc, lukitus ja avainten
sijoitus lähiliikkeeseen
Mukkulan kirkon ovi

MPK matkoista tehtävät esitteet
ja ohjemateriaalit
Rautatieaseman R-kioskin
kalustus
Koulutuskeskus Salpauksen
esteettömyys, hissin käyttö
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vastaus: asiantuntija Tero Harjun
suullinen vastaus kokouksessa
ei vastausta

työt käynnissä, tilannetta
seurataan
erillisiä vuoroja ei tulla
järjestämään, vammaiset
tervetulleita käyttämään
saleja, avustajat
pääsevät ilmaiseki
vahtimestarille viesti
tilakeskukselle viesti
automaattioven
avauksen aktivoinnista

ok
kaupungintalo menossa
remonttiin, seurataan
hankkeen edistymistä ja
annetaan lausunto
myöhemmin
kirje tilakeskukselle asia
hoidettava kuntoon
ok

ei kirjallista vastausta, jäsen Juho
Seilolan paikanpäällä käynti ja
keskustelu kiinteistönhoidon
kanssa
vastaus: ohjeet yhdenmukaistettu
2018 ja muut vastaukset
vastaus: esitetyt muutokset tehty

ok

vastaus: v. 2018-2020
toteutettavassa Ståhlberginkatu
8-10 ja Svinhufvudinkatu 2
perusparannuksessa
esteettömyysseikat otetaan
huomioon

seurataan hankkeen
etenemistä ja annetaan
lausunto myöhemmin

PL 202, Harjukatu 31,
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

ok
ok, omistaja vaihtunut

Kevyen liikenteen väylien ja
jalkakäytävien
päällystemateriaalit

vastaus: kaupunkiympäristön
palvelualue Riitta Niskasen
vastine

Lahden kaupunkiliikenteen
bussireittien muutosehdotus

vastaus: v. 2018 aloitetaan
runkolinjasuunnitelman teko ja
osana sitä tullaan selvittämään
keskustan reuna-alueiden
saavutettavuutta etenkin
pääterveysasemalle, kirjastolle ja
ns Wellamon alueelle
vastaus: palvelupäällikkö Pirkko
Peltomaa yhtymä kouluttaa
olemassa olevaa henkilöstöä
viittomakielen taitajiksi mikäli
tarvetta esiintyy. Tällä hetkellä
yksi kotihoitaja osaa
viittomakieltä ja asiakkaista ei ole
yhtään kuulovammaista
asiakasta joka kommunikoisi
ainoastaan viittomakielellä
vastaus Koiviston autolta,
Lehtimäen liikenteeltä ei ole
saatu vastausta

Viittomakielenosaajia
kotihoitoon

Pyörätuolien kiinnitys
paikallisliikenteen linja-autoissa

Henkilökohtaiseen apuun
kohdistuvat muutokset

vastaus: tulosyksikköpäällikkö
Leena Kunttunen

kirje lähetetty ja Riitta
Niskanen tulee
rakennustyöryhmään
3.5.2018
LSL , vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto
yhteiseen työpajaan
21.5.2018 klo 16-18 BW
Tower
asiaa seurataan

kirje LSL:lle , heidän
palvelunostajana
seurattava laatua ja
määräysten
noudattamista
asiaa käsitellään lisää,
kun saadaan vastauksia
valituksiin j

40 § Henkilökohtaisista avustajista maksetut työterveysmaksut
- Hannu selvitti käytänteitä, mutta edelleen käytänteessä epäkohtia mm. miksi
avustajien työterveyden vuosimaksua ei voi toimittaa suoraan vammaispalvelun
maksettavaksi vaan työnantajan on ensin se maksettava itse. Asiaa selvitellään ja
tehdään kannanotto vammaispalveluihin
41 § Linja-auto pysäkkien talvikunnossapidon puutteet
- kevät tuli ja hoiti asian tältä erää. Puheenjohtaja oli huhtikuussa yhteydessä katujen
hoitajiin, keskustelua jatketaan, kun uusi talvikunnossapitokausi alkaa.
42 § Terveystalon vastaanottotilojen esteettömyys (Mariankatu 19)
- vammaisneuvosto tekee yleisesti kirjeen VM:lle liittyen terveyspalveluiden
valinnanvapauteen ja palveluntuottajiin kohdistuviin vaatimuksiin kuten tilojen
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.
43 § Raskaat ovet, hoitolaitoksissa ja muissa julkisissa rakennuksissa
- käytiin yleiskeskustelua aiheesta
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44 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
Saapuneet:
Esken uutiskirje 2/2018, sähköpostilla jäsenille 12.3.2018
Joukkoliikennelautakunnan ptk:n ote 6.3.2018 § 9 , Eu:n vammaiskortin A-merkinnällä
saattajan maksuttoman matkustusoikeuden todentaminen, sähköpostilla jäsenille
12.3.2018
Liikenneturvallisuustyöryhmän kysely, saatekirje ja linkki kyselyyn, sähköpostilla
jäsenille 12.3.2018
Kutsu P-H maakuntien vammaisneuvostojen yhteistapaamiseen 14.5.2018
P-H Sote valmistelijoiden pitämä kuntatilaisuus 10.4.2018, paikalla varapuheenjohtaja
45 § Muut asiat
- ei muita asioita
46 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10, seuraava kokous 7.5.2018
Jakelu:

osallistujat
verkkosivut
hyvinvoinnin ja osallisuuden jaosto
Provincia
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