Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 6/2018

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 28.5.2018 klo 16.15 – 17.35
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
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen poissa
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Kari Sipi
varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
54 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
55 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin
- Hannu Huovinen poissa, paikalla varajäsen Kari Sipi
- Marja Helander poissa, ei varajäsenä
56 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(07.05.2018)
- hyväksyttiin työjärjestys ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
57 § Lahden aluetaksit esittäytyy, tj Ahokanto
- keskustelua vammaislain mukaisten kyytien osalta
- Ahokanto kertoi taksialan muutoksista 1.7.2018 alkaen, kokousedustajille toimitetaan
materiaali sähköpostitse jälkikäteen. Materiaali löytyy
https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat_trafiin/taksiliikenneyrittaj
at
58 § Saapuneet ja lähteneet asiakirjat
- P-H hykyn vammaispalveluiden ja alueen vammaisneuvostojen verkostotapaaminen
22.5.2018
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invalidiliiton haaste, ehdota kaupungissa tehtyä hyvää esteettömyystekoa tai ideaa
sellaiseksi. Tarkemmat tiedot www. invalidiliitto.fi, ehdotusaika päättyy 31.8.2018.
Vammaisneuvosto ehdottaa esteettömyysteoksi Lahden kaupunginsairaalan
saneerausta ja kuntalaisaloitteen pohjalta tehdyn Lahden seudun liikenteen citylinjauudistusta, joka tekee sairaalasta saavutettavan.
Päijänne Taksi pyytää esittäytymisaikaa seuraavaan kokoukseen, yritys alkaa hoitaa
1.7.2018 alkaen Kela- taksikyydit
pyyntö tuottaa tietoa asiakkaiden toiveista, tarpeista ja näkemyksistä sote-palveluista
maakunnallisen sote-palvelulupauksen laatimista varten ja pyyntö päästä seuraavaan
kokoukseen esittely aiheesta.

59 § Muut asiat
- Pirkko toimitti jäsenille Uusi invalidi 2/2018 lehdessä olevan artikkelin ”Suomi antaa
ensimmäisen maaraportin YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksista”
- Rakennustyöryhmän kokoontumisia 31.5 aiheena Kivimaan koulun rakennuslupa, 5.6
aiheena Ranta-Kartanon ja Jalkarannan kaavalausunnot ja 13.6 kartoitetaan
bussipysäkkien saavutettavuutta ja esteettömyyttä.
- Rakennustyöryhmän osalta päätettiin, että varapuheenjohtaja toimii myös tarvittaessa
rakennustyöryhmän varapuheenjohtajana.
60 § Seuraava kokous
- torstaina 7.6.2018 klo 16.15, aiheina Päijänne Taksin esittely, PH Hykyn
palvelulupauksen esittely, Invalidiliiton pyyntö esittää Lahdessa tehtyä hyvää
esteettömyystekoa ja päätös maakunnallisen vammaisneuvoston jäsestä.
61 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35

Muistion vakuudeksi
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