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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 21.8.2019 klo 16.15 – 17.55
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
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
58 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi syksyn ensimmäiseen
kokoukseen
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsen Marja Helander oli poissa kokouksesta, ei varajäsentä
60 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (5.6.2019)
- työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta
- edellisen kokouksen muistio (5.6.2019) hyväksyttiin muutoksitta
61 § 30-vuotisjuhlat, tilannekatsaus
- varmistettiin juhlan ohjelma ja esiintyjät
- päivitettiin kutsuttavat vieraan - listaus
62 § Syksyn kokouspäivät, teemat ja vieraat
kokouspäivä
25.9.2019
30.10.2019
20.11.2019
11.12.2019

Lahden kaupunki
Kaupunginhallituksen
toimiala
Lahden kaupunki
lahti.fi

teema ja asiantuntija
30 v juhlan jälkipyykki
Mika Forsberg
kaupunginjohtaja ja Kari Lempinen
jouluruokailu, ravintola Casseli

PL 202, Harjukatu 31,
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

63 § Linja-autokuljettajien koulutustapahtuma, tilannekatsaus järjestelyissä
- kutsukirje tarkastettiin ja varmistettiin koulutuksen järjestävät tahot eli Päijät-Hämeen
näkövammaiset ja Lahden seudun invalidit. Hannu Huovinen toimii yhdyshenkilönä.
- sihteeri toimittaa kirjeen Koiviston autolle.
64 §
-

Kuljetuspalveluiden kilpailutus, keskustelutilaisuuden 2.6.2019 anti
materiaali toimitettu sähköpostitse jäsenille
osallistuneet kertoivat tilaisuuden terveiset
jäsenet Mikko Virtanen ja Hannu Huovinen on kutsuttu pienryhmäkeskusteluun
vammaispalveluihin,

65 § Muut asiat
- tiedoksi katupäällikön lausunto vammais- ja vanhusneuvoston yhteiskokouksen
esitykseen pyörätien paikasta Kauppakadulla
-

jäsen Hannu Huovisen esille nostama asia, käsittely seuraavassa kokouksessa
” Eräs näkövammainen nainen kertoi kaatuneensa Lahden Sokoksen alakerrassa
olevan vessan oven kynnykseen. Hän kertoi valaistuksen olevan WC:ssä aika heikko.
Itse en ole Sokoksen WC tiloissa asioinut koskaan, joten en tiedä millaiset tilat ovat. Jos
joku Vammaisneuvoston jäsenistä käy ko tiloissa, voisiko hieman katsella miten
esteettömyys on huomioitu”
Päätettiin lähestyä palautteen vuoksi Sokosta, vaikka ko. wc ei ole inva-wc pyydetään
Sokosta madaltamaan tilan kynnystä turvalliseksi.

-

PHHYKY on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan omaishoitolain 3 a § 2. mom
mukaisiin omaishoitajien terveystarkastuksiin tulee omaishoitajan itse tilata aika.
Alueen terveysasemilta on saatu kuitenkin vastauksia, ettei terveysasemilla ole aikaa
tehdä ko. tarkastuksia. Päätettiin tehdä kirjelmä PHHYKY:yn ja toivotaan asian
korjaamista niin, että omaishoitajat pääsevät lain edellyttämään terveystarkastukseen
mikäli sellaista katsovat tarvitsevansa.

-

Keskussairaalassa asiakkaina olleilta vaikeavammaisilta ja liikuntarajoitteisilta on tullut
palautetta, että hoitojaksoilla apua tarvitsevat asiakkaat eivät saa apua
peseytymisessä. Vammaisneuvosto katsoo, että yhdenvertaisuus ja potilasturvallisuus
esim. leikkaukseen menevät potilaat ja heidän infektioriski, huomioon ottaen apua
tarvitsevien henkilöiden tulee saada peseytymisapua. Päätettiin tehdä kirjelmä aiheesta
PHHYKY:yyn

-

Matkakeskuksen p-alueella ei tällä hetkellä merkittyjä inva-pysäköintipaikkoja.
Päätettiin tehdä kirjelmä aiheesta ja samalla muistuttaa, että rakenteilla olevalle
alueelle tulee varata inva-paikkoja (2).

66 § Kokouksen päättäminen
-

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

Lahden kaupunki
Kaupunginhallituksen
toimiala
Lahden kaupunki
lahti.fi
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