Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 8/2020

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: torstai 5.11.2020 klo 16.15 – 17.47
Paikka: Kaupungintalo kokoushuone 110 tai teams-yhteydellä
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
Anna Huttunen
esittelijä § 62
Elsa Keskiväli
esittelijä § 62
Petteri Väisänen
esittelijä §62
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
59 § Kokouksen avaus
Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen, kokous pidettiin hybridikokouksena.
60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
61 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (1.10.2020) muistion
hyväksyminen
Päätös: työjärjestys ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta.
62 § Älypyörätie ja muut kevyen liikenteen suunnitelmat (30 min)
Päätös: Esittelemässä olivat Anna Huttunen, Elsa Keskiväli ja Petteri Väisänen
Neuvosto kuuli esittelyt ja sovittiin käytännöistä, joilla vammaisneuvoston
kokemusasiantuntijuutta tullaan käyttämään jatkossa.
Sovittiin yhteydenpitokanavaksi neuvoston sihteeri, joka välittää kokemusasiantuntija pyynnöt
eteenpäin jäsenistölle ja laajemmissa kokonaisuuksissa rakennustyöryhmälle lausunnonantoa
varten.
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63 § TE- toimistojen siirtyminen puhelinasiointiin, jäsen Juho Seilola.
Päätös: Juho Seilolan tekemän selvityksen kuultuaan, neuvosto päätti asian käsittelyn.
TE-toimistojen alueellisiin sähköpostipalveluihin ei ole tullut muutoksia.
Tietoturvasyistä on käytössä myös salattu sähköposti, muuten luottamuksellisia tietoja ei voida
muissa kanavissa käsitellä: https://turvaposti.te-toimisto.fi/ Eli jatkossakin kuurot voivat
asioida sähköpostien kautta sekä myös Oma asiointi-palvelun kautta (joka toki vaatii vahvan
tunnistautumisen).
64 § Vammaispalvelumatkojen toteutuminen tulevaisuudessa, jäsen Hannu Huovinen.
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta, jäsenillä oli useita kertomuksia eroavaisuuksista.
Vammaisneuvosto päätti, että jäsenet lähettävät verkostoilleen viisi (5) kysymystä
kuljetusjärjestelyistä, vastaukset kerätään seuraavassa kokouksessa yhteen. Yhteenvedon
perusteella PHykylle toimitetaan ehdotuksia palvelun kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen.
Kysymykset:
1. onko alueellanne evätty vakiotaksi etuuksia, jos on millä perusteilla?
2. miten alueellanne toimitaan ulkopaikkakunnalle suuntatuvissa matkoissa?
3. miten alueellanne toimitaan työmatka-ajoissa, onko reitti koti-työ-koti vai sallitaanko
asiointipysähdykset?
4. voiko alueellanne käyttämättä jääneitä matkoja siirtää seuraavalle kuukaudelle, jos voi
kuinka kauan siirrettyjä matkoja voi käyttää?
5. mikä alueenne toimintatapa on matkojen itseyhdistelyssä esim. kerhotoiminnan
kuljetuksissa. Meneekö jokaiselta omavastuu osuus ja yhdeltä matka vai meneekö kaikilta
matka vai jokin muu käytänne?
Päätös: Mikko Virtanen kerää saadut tiedot yhteen ja yhtymälle esitetään sen perusteella
parannusehdotuksia.
Verso ja Phhykyn vammaispalvelut lähettivät hankehakemuksen koskien vammaisten
henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) alueellista hankehakua. Vammaisneuvosto allekirjoitti
hankehakemuksen yhteydessä yhteistyösopimuksen mm. yhteiskehittämisestä alueellisessa
verkostossa.
65 § Henkilökohtaisen budjetoinnin alueellinen hanke, edustajien valinta
Hanke pyytää nimeämään asiakasosallistujan alueelliseen verkostoon Ensimmäisen
alueellisen verkoston (hankkeen Kick off-tapahtuma) olisi tarkoitus kokoontua 16.11.2020 klo
13-15:30 Teams -verkkoalustalla. Jos joillakin on hankaluuksia osallistua Teamsin kautta,
voimme järjestää myös muutamille osallistujille tilan, jossa huomioidaan koronan vaatimat
erityisolosuhteet ja ohjeistukset.
Lisäksi vammaisneuvostolta pyydetään edustajaa (+varahenkilö) hankkeen ohjausryhmään.
Ensimmäinen ohjausryhmä on suunniteltu pidettäväksi 5.11.2020 klo 14-16 Teamsverkkoalustalla.
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Päätös: Vammaisneuvosto esittää hankkeen ohjausryhmään edustajakseen Mikko Virtasen ja
varalle Hannu Huovinen. Asiakasosallistujiksi valittiin Hannu Huovinen, Juho Seilola ja AnnaLiisa Nevalainen.
66 § Ehdotus vierailijasta kevään 2020 kokoukseen, jäsen Hannu Huovinen
Kirsi Kiiskinen on Päijät-hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta projektin työntekijä.
Voisimmeko pyytä häntä kertomaan tästä liikunnan ja elämysten tiekartasta Päijät-Hämeessä.
Hän o Verso ja Phhykyn vammaispalvelut lähettivät hankehakemuksen koskien vammaisten
henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) alueellista hankehakua. Vammaisneuvosto allekirjoitti
hankehakemuksen yhteydessä yhteistyösopimuksen mm. yhteiskehittämisestä alueellisessa
verkostossa. Kirsi kävi kyselemässä toiveitamme tutustuessamme Likolammen esteettömään
luontopolkuun.
Päätös: Vierailu pyritään järjestämään kevään aikana tai viimeistään uuden neuvoston
toiminnan alussa.
67 § Tiedoksi neuvostolle
Liikennetyöryhmän muistio (23.9.2020), tiedoksi jäsenille s-postilla /jäsen Hannu Huovinen
Kutsu Kela-taksien asiakasraatiin /jäsen Hannu Huovinen
Kela kutsuu takseja käyttäviä asiakasraateihin, kolme tapaamista marraskuun 2020 aikana.
Jokainen kiinnostunut ilmoittautuu raatiin itse , sähköpostitse toimitetusta kutsusta löytyy
ilmoittautumisohjeet ja – osoite.
PHHyky:n tiedote taksiautoilijoille liittyen vammaispalvelujen kuljetuksiin/ Mikko Virtanen
Vammaispoliittisen ohjelman uudistaminen- työryhmän kokous 1/2020, Mikko Virtanen
valittiin puheenjohtajaksi.
Päätös: todettiin asiat tiedoksi
68 § Vuoden vammaisteko – palkinnot
Saajat : Mea- Manna ja autotalo Laakkonen, kunniakirja luonnokset liitteenä.
Luovutuspaikka, - aika ja -tapa, koronarajoitukset huomioiden ei onnistu jouluruokailun
yhteydesä. Lehdistölle tiedote palkitsemisesta
Päätös: palkitsemistilaisuus järjestetään 25.11.2020 klo 13 kaupungintalolla.
69 § Muut asiat
Museopedagogi Tuija Vertainen haluaisi tulla keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia kuinka
Lahden museot , LAD pystyy tavoittamaan vammaisia henkilöitä ja tekemään museoista
saavutettavia kohtaamispaikkoja.
Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymä aloittelee perhekeskustoimintaa ja suunnitelmat
halutaan esitellä vammaisneuvostolle alkuvuodesta.
Päätös: kutsutaan toimijat kevään ensimmäisiin kokouksiin.
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70 § Esitys, taloyhtiöille myönnettävän Ara- hissikorjausten kaupungin tukiosuus
Kaupungissamme on vielä paljon vanhaa rakennuskantaa, joissa mm. nelikerroksisissakaan
taloissa ei ole hissejä. Väestö ikääntyy ja näin asuminen käy hissittömissä kodeissa
mahdottomaksi. Ikääntyneiden lisäksi vammaisille ja vammautuneille on esteetön asuminen
välttämättömyys.
Yhä useampi vammainen ja ikäihminen liikkuu jonkun apuvälineen turvin. Pyörätuolin ja
rollaattorin tai kyynärsauvojen avulla liikkujan on mahdoton saada alaovea avattua avaimella.
Näin ollen alaovien sähkölukkojen asennus on välttämättömyys samalla kun hissien
rakentaminen tai vanhanaikaisten hissien korjaaminen esteettömiksi suoritetaan. Hissiin tulee
mahtua avustajan kanssa pyörätuolilla ja sen oven tulee avautua sähköisesti.
Päätös: Lahden vammaisneuvosto esittää, että kaupungin tulee huomioida talousarviota
laadittaessa, että Ara-avustusten tueksi kaupungin taloudellinen panostus 10% toteutuu
tasapuolisesti kaikkiin korjattaviin kohteisiin ja että määräraha ei saa loppua ennen vuoden
vaihdetta, kuten useasti on käynyt
71 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätös: seuraava kokous on pitää 3.12.2020 klo 16.15 jouluruokailu yhteydessä.
Kevään 2021 kokoukset päätettiin seuraavasti 14.1.2021 ja 11.2.2021.
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