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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 7.5.2018 klo 16.15 – 17.30
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
poissa
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Susanna Koponen varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
47 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
- jäsen Mikko Virtanen oli poissa kokouksesta ja
48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin
49 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(16.4.2018)
- hyväksyttiin työjärjestys ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
50 § Vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari esittäytyi alusti keskustelun
- 15 vuorovaikutussuunnittelijaa suomessa
- kaavoituskatsaus jaetaan paperisena joka vuosi, löytyvät kaupungin verkkosivuilta
https://www.lahti.fi/palvelut/kaavoitus
- kaavahankkeita 60 /vuosittain
- asukasiltoja järjestetään, 8.5.2018 vuorossa keskusta-alueen
- luotiin yhteistyökuvioita kaavoituksen ja vammaisneuvoston välille
Ranta-Kartano alue projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, pyydetään alueen katualueen
esittelyä seuraavaan rakennustyöryhmään 31.5.2018
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51 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
- Keskusvaalilautakunnalle kirje, ennakkoäänestyksen ja varsinaisten vaalipäivän
äänestyspaikkojen esteettömyys, 23.4.2018
- Rakennustyöryhmän muistio 17.4.2018, katusuunnitelma Orvokkitie, Ajokatu, Apilakatu
ja Vanhanradankatu)
- Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle kirje liittyen sote- uudistukseen ja
palvelusetelien käyttöön terveydenhuollossa 23.4.2018
52 § Muut asiat
- Lahden seudun liikenne, vanhusneuvosto ja vammaisneuvoston, yhteistyö työpaja
21.5.2018 klo 16.15 BW Towerissa aiheina aikataulut, esteetömyys, linjat
- Syksyn retki, Toimiva koti- näyttely ja apuvälinemessut 7-9.11.2019
- Liikennevalot , ilmaisulaitteet uusitaan (piippaus vaihtuu naksutukseen)
- Hämeenkadun - Vesijärvenkadun hankaluus, Hämeenkadun ylityksessä piippaus ja
Vesijärvenkadun ylityksessä ei sellaista ole.
Liikennevalosuunnittelija kaipaa ehdotuksia mahdollisista uusista tai kunnostettavista
liikennevaloista ja niihin kaivattavista piippauslaitteista. Hannu toimittaa sihteerille
kaupunkialueen kartan, josta näkyy alueen liikennevalot
- Hannu on laittanut kyselyn Kelalle liittyen
- Hannu ja Mikko kävivät kokemusasiantuntijoina PH Hykyn tilaisuudessa, jossa
käsiteltiin Kela-kyytejä ja MPK kyytejä. Päijät-Hämeen alueella 4700 MPK kyytien
käyttäjiä. Sopimus voimassa vuoden 2018 loppuun.
- Pirkko Vaittinen kertoi henkilökohtaisen avun päätöksen valituksen läpimenosta.
53 § Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous 28.5.2018 vierailijaksi aluetaksien tj Timo Ahokanto
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30
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