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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 27.9.2018 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 poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen poissa
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen poissa
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Susanna Koponen varajäsen
Satu Rekola-Muhonen varajäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
79 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- poissa jäsenet Marja Helander, Ritva Korhonen ja Mikko Virtanen
- paikalla varajäsenet Satu Rekola-Muhonen ja Susanna Koponen
81 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(23.8.2018)
- työjärjestys ja edellinen muistio hyväksyttiin muutoksitta
82 § Kaupungintalon puutarhajuhlat 4.9.2018, tilaisuuden esteettömyys
- vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja päätti laittaa järjestäjille kirjeen, jossa kiitettiin
hyviä järjestelyitä, mutta seuraavan kerran tulisi turvata entistä paremmin esteetön
pääsy kaupungintaloon ja sen kahvioon.
83 § Digitaito-projekti, kokemuksia ja tilojen esteettömyys
- vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, ettei Seniorien Digitaito-projektin
tilaratkaisu ole tällä hetkellä esteetön. Mutta koulutuksen järjestäjä Linkki-Tiimi on
saanut vuokratuksi uudet esteettömät tilat Mariankatu 12:sta. Tilojen käyttöönotosta
ilmoitetaan myöhemmin.

Lahden kaupunki
Kaupunginhallituksen
toimiala
Lahden kaupunki
lahti.fi

PL 202, Harjukatu 31,
15101 Lahti

Puh. 03 814 11
kirjaamo@lahti.fi

84 § Liikennelain vastainen pyöräily jalkakäytävillä ja kävelyteillä, kannanotto
- Lahdessa ei tällä hetkellä toteudu liikennelain § 8, joka sanoo, ettei yli 12- vuotiaat saa
pyöräillä jalkakäytävillä ja kävelyteillä. Vammaisneuvosto päätti lähestyä Hämeen
poliisilaitosta kirjeellä ja pyytää neuvottelua siitä mitä asialle voisi tehdä. Asiaa hoitavat
puheenjohtaja ja sihteeri.
85 § Keskusvaalilautakunnan vastaus vammaisneuvoston aloitteeseen vaalipaikkojen
esteettömyydestä
- puheenjohtaja luki keskusvaalilautakunnalta saadun vastauksen.
Vammaisneuvosto totesi, että vastauksesta kävi hyvin ilmi, että keskusvaalilautakunta
ottaa sekä ennakkoäänestyspaikkojen, että varsinaisen äänestyspäivän
äänestyspaikkojen esteettömyyden parantamisen työnalle. Samoin esteettömien
äänestyskoppien teettäminen on hyvä keino lisätä äänestystapahtuman laillisuutta ja
tasa-arvoisen kohtelun toteutumista.
86 § Lamk:in valmistuneet Campus-tilat, asiakaspalaute
- vammaisneuvostoon on otettu yhteyttä koskien valmistuneita Lamk:n Campus-tiloja ja
niiden sopivuutta kuulovammaisten opiskeluympäristöksi.
- ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä (1.1.2018 voimaantullut
asetus) mukaan induktiosilmukat tulee asentaa kokoontumistiloihin kuten auditorioon
tai vastaavaan.
- vammaisneuvosto päätti, että rakennustyöryhmä pyytää Campus tilojen esittelyä syksyn
aikana, tilaisuudessa rakennustyöryhmä tutustuu Campuksen esteettömyyteen ja
toimivuuteen vammaisille henkilöille, että mahdollisuuksien mukaan tasavertaiset
opiskeluympäristöt toteutuvat.
- asiaan palataan syksyn kokouksessa
87 § Muut asiat
- vammaiskortti tutuksi tapahtumat, Kouvola 24.1.2018. Vammaisneuvosto keskusteli
asiasta ja päätti pyytää syksyn kokoukseen Kelan edustajan kertomaan
vammaiskortista.
- tiedoksi liikenneturvallisuusryhmältä (Hannu Huovinen) Lahden liikenneturva
suunnitelma ja Euroopan liikkujien viikko-ilmoitus, toimitettu tiedoksi sähköpostitse
jäsenille 13.9.2018
- vammaisneuvosto keskusteli julkisuudessa olleesta tapauksesta, jossa taksiin huonosti
kiinnitetyn pyörätuolin kaatuminen aiheutti asiakkaan menehtymisen.
Vammaisneuvoston jäsenillä oli sekä omakohtaisia, että kuultuja tarinoita aiheesta.
Hannu Huovinen kertoi, että näkövammaisten- ja invalidiliiton yhteistyönä tekemä
opetusvideo on saatavilla. Vammaisneuvosto päätti toimittaa ko. materiaalin tiedoksi
Lahden aluetaksille ja Kela kyytejä ajavalle Päijät- Taksille.
Hannu Huovinen lähtee myös koulutukseen, jossa takseille suunnitellaan koulutusta
”kuinka kohtaat vammaisen tai näkövammaisen”.
88 § Keskusteluun nousseita Päijät-Hämeen hyvinvointikunta yhtymän vammaispalvelujen
asioita
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Asiantuntijoille esitetään seuraavat kysymykset, kokouksessa keskustelun pohjalta.
-

yleisöosastokirjoitus, taksissa huonosti sidottu henkilö kuoli
yleisöosastokirjoitus, kielteinen päätös vakiotaksioikeudesta
vammaispalvelut päätösten 3 kk:n käsittelyaika, käsittelyaika pitäisi olla
viipymättä/mahdollisimman pian ja nyt Hykyn käsittelyaika väh 3 kk.
omaishoitajien terveystarkastukset, etenkin yli 65 v, ei ole tehty Hykyssä?
toimintaohjeen ja vastuuhenkilön puute, mikäli apuväline rikkoutuu viikonloppuna tai
illalla. Kyseessä apuväline, jota ilman ei pärjää hetkeäkään.

Todettiin, että vammaispalvelujen asiakaspalveluajat laajenevat, palveluneuvojat ovat
tavattavissa kokopäivän. Myös apuvälinekorjausta ollaan laajentamassa viikonlopulle.
89 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40
- seuraava kokous 18.10.2018
Lahti 27.9.2018
Muistion vakuudeksi
Tiina Häyrinen, sihteeri
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