Lahden kaupungin vammaisneuvosto

Toimintakertomus 2021

Vammaisneuvoston tarkoitus
Lahden kaupunginhallituksen nimeämä vammaisneuvosto toimii toimintarajoitteisten henkilöiden, heidän
omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimielimien yhteistyöelimenä.
Yhteistyö paikallisten vammaisyhdistysten, viranhaltijoiden ja asukkaiden kanssa ja hyvä paikallistuntemus
on paras tae siitä, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat ajoissa huomioiduksi.

Kokoukset ja kokoonpano
Lahden kaupungin vammaisneuvosto 2021–2025 kokoontui vuonna 2021 kolme kertaa ja käsitteli 28
pykälää.
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Yhteistyö ja edunvalvonta
Vammaisneuvoston edustajaksi Lahden kaupungin liikenneturvallisuustoimikuntaan valittiin Hannu
Huovinen.
Vammaisneuvoston edustajina ja kokemusasiantuntijoina Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden kehittämisen ja seurannan ryhmään valittiin Ilja Anttila ja Hannu
Huovinen.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vammaisneuvostoon valittiin Mikko Virtanen ja varalle Ritva
Korhonen.
Ulla Koskinen-Laine Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:stä kutsui vammaisneuvoston elokuvateatteri Kino
Iirikseen 18.11. katsomaan elokuvan Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia.

Vuoden vammaisteko -tunnustus
Vammaisneuvosto myöntää vuosittain vammaistekotunnustuksen. Tunnustuksen saannin perusteena on
pidetty esteettömyyden toteutumista, työtä vammaisten henkilöiden elämän parantamiseksi, hyvä
asiakaskohtaaminen ja palvelujen kehittäminen ja saavutettavuus niin, että vammaiset henkilöt ovat
yhdenvertaisessa asemassa. Vuonna 2021 tunnustusta ei jaettu.

Vammaisneuvoston kokouksissa vierailleet asiantuntijat
Vammaispoliittinen ohjelma: esittely erityisasiantuntija Päivi Pitkänen ja työryhmän puheenjohtaja Mikko
Virtanen.
Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma: esittely kaavoitusarkkitehti Päivi Airas ja kaupunginarkkitehti Anne
Karvinen-Jussilainen.

Vammaisneuvoston aloitteet ja kannanotot
Vammaispalvelumatkojen käyttö muuallakin kuin PH-Hykyn alueella.
Katualueen esteettömyyspuutteet, Ahtialantien korjaustyöt.

Vammaisneuvoston rakennustyöryhmä
Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja kaupungin ja muiden tahojen
uudis- ja korjausrakentamishankkeiden esteettömyydestä, edistää esteetöntä rakentamista sekä kaupungin
tilojen, liikenneväylien ym. kohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta.
Vammaisneuvoston rakennustyöryhmään valittiin puheenjohtajan, asiantuntijajäsenen ja esittelijän lisäksi
seuraavat viisi (5) jäsentä: Hannu Huovinen, Pirkko Vaittinen, Jari Vaalajoki, Mikko Virtanen ja Ilja Anttila.
Rakennustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. Lausunnot (4 kpl) annettiin seuraavista kohteista:
- Kaupungintalon saneeraus
- Joutjoen päiväkoti, uudisrakentaminen
- Hennalan Hoiva, saneeraus- ja muutostyöt
- Pihjalajalinnan lääkärikeskus, muutostyöt

Vammaisneuvoston oma-arvio vuodesta 2021
Vammaisneuvoston toiminta alkoi vuonna 2021 poikkeuksellisen myöhään ja neuvosto ehti kokoontua vain
kolme kertaa, minkä vuoksi toimintaa on hiukan vaikea arvioida. Syksyn aikana neuvoston jäsenet
tutustuivat toisiinsa ja käsiteltäviin asioihin.

