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Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän päätökset
Seuraavassa on Lappeenrannan kaupungin vaikuttamistoimielimen,
vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän asiat ja päätökset 18.8.2020 kokouksesta:
1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Pöytäkirjan tarkastus
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Backman Mauri ja Sinikka Salo.

3

Esteettömyystyöryhmä kokemusasiantuntijana Valtakadulla
Etelä-Saimaa otti esteettömyystyöryhmään yhteyttä juttuvinkin johdosta.
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin muistuttaa elinvoima- ja kaupunkikehitys toimialaa
Valtakadun esteellisyydestä ja kannustetaan suurimpien esteellisyyksien välittömään
kunnostukseen. Päätettiin seurata tilannetta.

4

Kirkkokadulta Koulukadun suojatielle siirtymisen esteellisyys
Kirkkokadulta, uuden pankkitalon kulmalta, kun siirrytään suojatielle, on paikka erittäin
kalteva ja näin ollen hyvin esteellinen kaikille jalankulkijoille ja talviaikaan suorastaan
vaarallinen.
Keskusteltiin aiheesta. Keskustelussa tuli esiin kohteen aloituskokouksen tärkeys ja
esteettömyystoimenpiteiden merkitys. Kadut ja Ympäristö toimiala on tietoinen asiasta ja
etsii kohteeseen parasta mahdollista ratkaisua.

5

Museokierros 13.12.2019 - tilannepäivitys
Merkittiin tiedoksi museotoimen johtajan päivitykset.

6

Aloite kaupungille koskien maanalaisten pysäköintipaikkojen käyttöä invapysäköintiluvalla
Aloite on saavuttanut nyt myös toimeenpanon. (6.5.2020) Williparkki tarjoaa vammaisen
pysäköintiluvalla maksuttoman pysäköinnin P-City ja P-Pormestari pysäköintitaloissaan.
Merkittiin tiedoksi.

7

Luontoliikunnan toimintavälineet
Lappeenrannan alueella ei ole esteetöntä virkistysreittiä metsissä, joten asianmukaisten
apuvälineiden merkitys kasvaa Lappeenrannassa, jotta myös toimintarajoitteinen pääsisi
tasavertaisesti nauttimaan luonnosta. Keskusteltiin aiheesta. Keskusteluissa tuli esiin
kohteiden esteettömyys ja saavutettavuus. Merkittiin tiedoksi.

8

Urheilutalon esteettömyyskierros
Esteettömyyskierros sovittiin pidettäväksi 18.3.2020 klo 12 – 16, mutta korona kevään
takia se peruttiin. Esteettömyystyöryhmän sihteeri on ottanut yhteyttä asianosaisiin
uuden ajan sopimiseksi. Sovittiin uudeksi päivämääräksi ke 14.10.2020 klo 12 – 16.
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä
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9

Muut asiat
Pääkirjaston remontti ja siihen liittyvät asukastyöpajat, todettiin että Pekka Tikka
osallistuu.
JS Suomi on esittänyt tarjouksen esitteen teosta. Keskusteltiin asiasta. Merkittiin
tiedoksi ja päätettiin olla tällä kertaa osallistumatta.

10

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ti 20.10.2020 klo 15.

Esteettömyystyöryhmän pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa osoitteesta:
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-jatalous/Vammaisneuvosto/Esteettomyystyoryhma
Lappeenrannan vanhusneuvoston esteettömyystyöryhmän kokoonpano:

Loukiainen Jyry, puheenjohtaja, Etelä-Saimaan Invalidit ry
Antinniemi Maire, jäsen, Vanhusneuvosto
Backman Mauri, Elinvoima- ja kaupunkikehitys, suunnitteluinsinööri, Lpr kaupunki
Härkönen Lea, jäsen, Etelä-Saimaan cp-yhdistys ry
Karhu Jari, jäsen, kaupunginvaltuutettu, vammaisneuvosto
Ojanen Mikko, jäsen, Etelä-Karjalan Näkövammaiset ry
Salo Sinikka, jäsen, Invalidiliitto Kaakkois-Suomen alue
Tikka Pekka, jäsen, Etelä-Saimaan Kuulo ry

Lisätietoja: Pia Pulliainen (os.Haakana), sihteeri, osallisuuskoordinaattori, puh. 040 549 4740
Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa,
EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja
hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 600 asukkaan
kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla
sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

