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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 7.6.2018 klo 16.15 – 17.40
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
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Kari Sipi
varajäsen
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Jarno Westerholm Päijänne Taksi
Kirsi Korttila
esittelijä Päijät-Hämeen liitto
Kirsi Kuusinen
esittelijä, Osaamiskeskus Verso
Tiina Häyrinen
sihteeri
62 § Kokouksen avaus
63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin
- Janne Siltanen poissa, paikalla varajäsen Ulla Koskinen–Laine
- Hannu Huovinen poissa, paikalla varajäsen Kari Sipi
- Marja Helander poissa, ei varajäsentä
- Ritva Korhonen poissa, ei varajäsentä
64 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(28.05.2018)
- muutos asialistaan § neuvoston kuuleminen maakunnallisen sote-palvelulupauksen
valmistelussa siirretään § 68:ksi
65 §
-

Päijänne Taksi esittäytyy, nk. Kela-kyydit
Jarno Westerholm Päijänne Taksista esitteli 1.7.2018 alkavan toiminnan ja toimijat.
Päijänne-taksilla on sopimuskausi 5,5 v Kelan kanssa
49 taksia kokopäiväajossa

Lahden kaupunki
Kaupunginhallituksen
toimiala
Lahden kaupunki
lahti.fi

PL 202, Harjukatu 31,
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

-

taksi voidaan tilata sähköpostilla, puhelimella ja tekstiviestillä, tilaus on maksutonta.
Tekstiviestien maksuttomuus vielä selvityksen alla, teleoperaattoreilla
vammaisneuvosto esitti kysymyksiä ja keskusteli vilkkaasti muutoksesta ja tulevista
käytännöistä.

66 § Lahden kaupungin vammaisneuvoston edustaja maakunnan vammaisneuvostoon
- vammaisneuvoston valitsi yksimielisesti edustajaksi puheenjohtaja Marja-Leena
Taavilan ja varajäseneksi varapuheenjohtaja Janne Siltanen
67 § Ehdotus Lahden kaupungin esteettömyysteoksi, Invalidiliiton pyyntö 9.5.2018 ”mikä
kaupunki edistää parhaiten esteettömyyttä”.
-

vastaus Invalidiliiton pyyntöön 9.5.2018
vammaisneuvosto päätti jo edellisessä kokouksessa valita esteettömyysteoksi
kaupunginsairaalan saneerauksen ja Lahden Seudun Liikenteen Hämeenkadulla
alkavan Citybussi linjan seuraavin perustein:
Lahden kaupunginsairaalan saneerauksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen ja
liikkumisen esteettömyyteen ottaen huomioon eri vammaisryhmien tarpeet. Esim.
puhuva hissi, palvelupisteisiin lattioiden ohjausmerkinnät (tarroitukset) ja hyvin
suunnitellut ja toimivat inva wc-tilat.
Citylinja: vammaisneuvoston ja eri päättäjäryhmien yhteistyönä esitettiin nk.citylinjaa
pikkubussille. Ehdotus toteutuu syksyllä 2018 ja näin saadaan pikkubussille uusi
pysäkki Hämeenkadulle , kaupunginsairaalan sisäänkäynnin kohdalle. Näin saadaan
bussipysäkki lähelle sairaalan sisäänkäyntiä.

68 § Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen kuuleminen maakunnallisen
sote-palvelulupauksen valmistelussa
- esittelijoinä Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Kirsi Korttila ja Osaaamiskeskus
Verson johtaja Kirsi Kuusinen
- vammaisneuvostolle toimitettiin työpajamateriaali etukäteen tutustuttavaksi ja
mietittäväksi, paperiversiot jaettiin kokouksessa
- vammaisneuvosto keskusteli ja kommentoi vilkkaasti työpajamateriaalien kysymyksistä,
ja antoi samalla kirjallista palautetta kysymyksiin. Jäsenille annettiin aikaa täydentää
vastauksia tiistaihin 12.6.2018 asti.
69 § Muut asiat
- tiedoksi VR:n tiedote 04.06.2018 Vammaisasiakkaiden matkustus helpottuu –Eu:n
vammaiskortti käyttöön VR:n kauko- ja lähijunissa
70 § Seuraava kokous
- seuraava kokous pidetään 23.8.2018 klo 16.15
71 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti kaikille hyvää kesää
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