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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 5.6.2019 klo 16.15 – 17.25
Paikka: kaupungintalo, kokoushuone 201 II krs
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen, poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen, poissa
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
49 § Kokouksen avaus
-

puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
jäsenet Pirkko Vaittinen ja Marja Helander olivat poissa.

50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
51 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(15.5.2019)
- työjärjestys hyväksyttiin ja edellisen kokouksen 15.5.2019 muistio
52 § Palvelutori, opastukseen ja palveluiden käyttöön liityvät ajatukset ja tarpeet
Lahden kaupungin Palvelutori –projekti Iines Kuusisto
-

Iines Kuusisto kertoi Palvelutorin ajankohtaiset asiat
Iines järjestää 13.6.2019 klo 12 pääkirjastolla vammaisneuvoston jäsenille keskustelu
ja ajatustenvaihto tilaisuuden Palvelutori-projektista
mukaan ilmoittautui 5 jäsentä ja puheenjohtaja

53 § Syksyn kokouspäivät, teemat ja kutsuttavat vieraat
- syksyn ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 21.8.2019 klo 16.15
kaupungintalolla
- vierailijaksi kutsutaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen
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54 § Linja-autokuljettajien koulutustapahtuma, tilannekatsaus järjestelyissä
- Hannu Huovinen teki selvityksen koulutuksen sisällöstä, tarvittavista välineistä ja
koulutuksen kulusta.
- vammaisneuvosto kutsuu sekä Lehtimäen liikenteen, että Koiviston auton mukaan
koulutukseen
55 § Kuljetuspalveluiden kilpailutus, jäsenistön yhteistyökumppaneilta saadut tiedot
- jäsenet Ritva, Pirkko, Mikko ja Hannu olivat saaneet verkostoiltaan tietoja
Lappeenrannan ja Jyväskylän kuljetuspalveluiden järjestelyistä
- aiheesta keskusteltiin vilkkaasti ja vammaisneuvoston jäseniä osallistuu Hykyn
järjestämään keskustelutilaisuuteen 26.6.2019 , paikka Wanha Herra.
- asiaan palataan syksyn ensimmäisessä kokouksessa
56 § Muut asiat
- keskusteltiin vammaisneuvosto 30- vuotta juhliin kutsuttavista vieraista ja juhlan
ohjelmasta
- kutsut lähetetään Lahden vammaisjärjestöille, kaupungin edustajille, Hykyn edustajille,
ministeri Skinnarille
- asiaan palataan syksyn ensimmäisessä kokouksessa
57 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25 ja toivotti kaikille mukavaa kesää.

Muistion vakuudeksi
Marja-Leena Taavila, puheenjohtaja
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