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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika:

20.5.2021 klo 16.15- 17.06

Paikka: Kaupungintalo tai teams-yhteydellä
Paikalla:
Janne Siltanen
puheenjohtaja
Anne Rajaniemi
jäsen poissa
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
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
40 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
41 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Poissa jäsenet Helander ja Rajaniemi, paikalla varajäsen Ulla Koskinen-Laine.
42 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (15.4.021) muistion hyväksyminen
Työjärjestys ja muistio 15.4.2021 hyväksyttiin muutoksitta.
43 § Seuraavalle vammaisneuvostolle, huomioitavaa, kesken jäänyttä ja kehitettävää
Vammaisneuvosto 2017-2021 toivoo uuden 1.8.2021 toiminnan aloittavan neuvoston
- seuraavan esteettömyyden toteutumista rakennuksissa, liikenneväylillä ja yleisillä
alueilla. Tähän liittyen esteettömyystunnuksen kehittäminen ja käyttöönotto Lahden
kaupungissa.
- seuraavan Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman valmistumista ja
toteutumista.
- seuraavan Liisu- hankkeen toteutumista ja sen vaikutuksia keskusta-alueen
saavutettavuuteen
- seuraavan julkisen liikenteen runkolinjasuunnitelmia ja niiden vaikutuksia
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-

seuraavan katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tasoa
järjestää kerran vuodessa yhteiskokoukset vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston
kanssa
valitsevan edustajat liikenneturvallisuustyöryhmään, soten kuljetuspalveluiden
seurantaryhmään ja toimintansa aloittavaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
vammaisneuvostoon.
osallistuvan vuosittain järjestettävään valtakunnalliseen vammaiseneuvostopäivään
järjestävän tapaamisia yhteistoiminta-alueen muiden neuvostojen kanssa.

44 § Henkilökohtainen budjetointi, tilannekatsaus
Mikko Virtanen ja Hannu Huovinen kertoi tilannekatsauksen henkilökohtaisen budjetoinnin
ryhmästä
45 § Henkilökohtaisen avustajan työterveysmaksut ja takaisin saannin viive
Tämä asia siirretään uudelle vammaisneuvostolle käsittelyyn ja valtakunnalliseen
edunvalvontaan yhdessä Vanen kanssa.
46 § Kauden viimeisen kokouksen 3.6.2021 järjestelyt
Kauden viimeinen kokous järjestetään Malskilla, etäosallistuminenkin järjestetään.
47 §. Valtuustoryhmien puheenjohtajien kutsu keskustelutilaisuuteen
Valtuustoryhmien puheenjohtajat kutsuvat sekä vanhus- että vammaisneuvoston edustajat
keskustelemaan tiedonsaannin ja – jakamisen tavoista uudella valtuustokaudella.
Keskustelu pohjautuu aloitteisiin, joita on tehty liittyen vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston
edustajien osallistumis- ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä.
Tapaaminen järjestetään 9.6.2021, vammaisneuvosto valitsi tilaisuuteen edustajikseen
jäsenet Mikko Virtasen, Hannu Huovisen ja Pirkko Vaittisen.
48 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.06.
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