Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 8/2019

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 25.9.2019 klo 16.15 – 18.00
Paikka: kaupungintalo, kokoushuone 221, II krs
Paikalla:
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen poissa
Marja Helander
jäsen poissa
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
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Susanna Koponen varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
67 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen
68 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- jäsen Marja Helander oli poissa kokouksesta, paikalla varajäsen
- jäsen Mikko Virtanen oli poissa kokouksesta, paikalla varajäsen
- jäsen Risto Kaakinen oli poissa kokouksessa, ei varajäsentä
69 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(21l8.2019)
- muistio 21.8.2019 hyväksyttiin ja työjärjestys hyväksyttiin
70 § 30-vuotisjuhlat Sibeliustalolla
- keskusteltiin 19.9.2019 pidetystä juhlasta. Juhlat oli hyvät, mutta juhlijat puuttui.
- palautetta tuli, ettei kutsut saapuneet perille. Kutsut lähetettiin pääsääntöisesti
sähköpostitse, vain muutama paperipostissa.
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71 § Lausuntopyyntö, valtuustoaloite vammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun
järjestämisestä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto on 18.6.2019 § 20 käsitellyt otsikon mukaista
valtuustoaloitetta ja pyysi vammaisneuvostolta lausuntoa. Lausunto tehdään 3.10.2019
kokouksen käsittelyn mukaisesti.
72 § Muut asiat
Sähköpostitse jäsenille toimitettu (29.8.2019). Invalidiliitton asiakirja "Asiakkaan
näkökulmasta huomioitavia asioita vammaispalvelulain vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden
kilpailutuksessa" .
Sähköpostitse Lahden kaupungin kunnallistekniikan vastaus vammaisneuvoston aloitteeseen
”esteetön katukivetys Lahteen”. Vammaisneuvosto päätti viedä asiaa edelleen eteenpäin.
Sähköpostitse (13.9.2019) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vastaus
vammaisneuvoston kyselyyn koskien omaishoitajien terveystarkastuksia. Vammaisneuvosto
totesi , että tieto omaishoitajien terveystarkastuksista ei ole mennyt perille terveysasemille.
Vammaisneuvosto palaa asiaan.
Liikenneturvatyöryhmän muistio 19.9.2019 ja Liikkujan viikko- tietoa
Vammaisneuvosto päivät Helsingissä 27-.28.11.2019
Keskusteltiin Vuoden vammaisteko- palkinnon kriteereistä ja mahdollisista saajista.
73 § Kuntalaispalaute, esteettömyyspuute Lahden Seponkadun bussipysäkki
- pyörätuolin käyttäjä jäänyt jumiin bussipysäkille reunakiven korkeuden takia
- tehdään e-palautteen kautta korjauspyyntö kadunrakentamiseen, tehty 26.9.2019.
74 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50
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