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Vammaisneuvoston rooli ja tehtävät 

 

Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden 

yhteistyöfoorumi. Tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja 

seurantaan kaikilla hallinnonaloilla niin että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat. 

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. 

 

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa 

riittävä edustus. On tärkeää, että vammaisneuvostossa on edustettuina tai tarvittaessa kutsuttuna eri 

hallinnonalojen edustajia niin että vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua 

läpileikkaavasti kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. 

Tavoitteena on vammaisasioiden valtavirtaistaminen niin että ne huomioidaan päätöksiä 

valmisteltaessa ja tehtäessä.  

 

Hyvin toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On 

tärkeää ja lopulta myös taloudellisempaa antaa vammaisneuvostolle mahdollisuus osallistua 

asioiden käsittelyyn jo suunnitteluvaiheessa, jotta esimerkiksi esteellisiä ratkaisuja ei tehdä. 

Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti molempiin suuntiin: vammaisneuvosto tuo itse 

aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia ja vammaisneuvosto tunnetaan, ja se osallistetaan kaikilla 

hallinnonaloilla tehtävään suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

 

Kiuruveden kaupungille on laadittu vammaispoliittinen ohjelma. Ohjelmaa päivitetään vuonna 

2017. Vammaispoliittinen ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä ja 

sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten 

oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnallisille vammaisneuvoille. 

”Suomi on ottanut tärkeän askeleen vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustamiseksi ja 

kunnioittamiseksi. Sopimuksen ratifiointi edistää myös sitä, että vammaiset henkilöt pääsevät 

mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Uskon, että sopimuksen voimaantulo Suomessa 

auttaa meitä lisäämään yleistä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista”. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti 

ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden 

ihmisarvon kunnioittamista. Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan järjestelmä, jonka perusteella 

henkilöt voivat valittaa oikeuksiensa loukkaamisesta. 

 

 

Kiuruveden vammaisneuvoston toiminta 2016 

 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa puolitettiin kokousedustajien määrä siten että toinen puoli on 

varajäseninä. 

Ote Pöytäkirjasta 

7. Vammaisneuvoston kokoonpano ja jäsenten valinta, mukana Tuomo Sallinen klo 12.30 alkaen 

Tuomo Sallinen kertoi, miten uusi kuntalaki määrittelee vammaisneuvoston kokoonpanoa ja 

tehtäviä. Esityksen pohjalta valittiin vammaisneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt. 

Vammaisneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Vuokko Niemelä. Varapuheenjohtajaksi 

valittiin Meeri Penttinen. Vammaisneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 

(varajäsen suluissa) valittiin Anna-Liisa Härkönen (Maija Tenhunen), Eero Idström (Tauno 

Lappalainen), Toivo Kärkkäinen (Valma Kaikkonen), Meeri Penttinen (Eero Kärkkäinen), Eija 



Tamio (Maija Tenhunen) ja Raija Toivonen (Eero Kärkkäinen). Näönhuollon yhteyshenkilönä 

toimii Liisa Remes ja Nivelpiirin yhteyshenkilönä toimii Leena Jauhiainen 

 

Helmikuun kokouksessa pyörätuolia käyttävä Satu Tikkanen kertoi, miten esteettömyys on 

huomioitu Kiuruveden yrityksissä. 

1.3.2016 Iisalmessa Vetrean talossa Ylä-Savon vammaisjärjestöjen tapaaminen. 

Maaliskuun kokouksessa annettiin lausunto Kiuruveden seurakunnan Hyvölänniemen 

leirikeskuksen remonttisuunnitelmaan. 

Toukokuussa vammaisneuvoston jäsenet tekivät esteettömyys kartoitus kierroksen keskustan 

yrityksiin. Kokouksen jälkeen tarjosimme täytekakkukahvit vammaisneuvostoon kuuluvan jäsenen, 

presidentin äitienpäivänä palkitseman Raija Toivosen, kunniaksi. 

Toukokuun viimeisenä päivänä olimme perinteisellä yläkoulu vierailulla. Vuokko Niemelä sekä 

Raija ja Timo Toivonen esittelivät yhdeksäsluokkalaisille Kiuruveden vammaisneuvostoa. 

Käsiteltiin myös yhdenvertaisuutta ja erilaisuutta. Oppilaat olivat innolla mukana. 

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina olimme kesäteatteri Eerolassa katsomassa Mummo -

näytelmän. Osallistujia 130 henkilöä. Seurakunta tuki teatteriesitystä 600 eurolla. 

Heinäkuussa ryhmä Villi ja Vapaa lahjoitti 702 e erityistä tukea tarvitseville lapsille. Saadulla 

tulolla järjestämme jotain yhteistä toimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille. 

Elokuussa oli alkukuussa Varapäreen järjestämä liikuntatapahtuma, jossa mukana Iisalmen ja 

Sonkajärven mielenterveyden päivätoiminnat sekä Kiuruveden Toimisäätiö. 

Elokuun lopussa oli sitten vammaisjärjestöjen perinteinen ulkoilutapahtuma. Tapahtumaan 

osallistui noin 80 henkilöä. Mukana Kiuruveden Urheilijat ja kaupungin liikuntatoimi. 

Syyskuun alussa järjestettiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen eväsretki 

Saunarantaan. Retkelle osallistui kaksi perhettä. 

Syyskuussa valtakunnallinen Parkinson liiton Kelpopolku-tapahtuma urheilukentällä. Tapahtumaan 

osallistui noin 70 henkilöä. Mukana vammaisneuvosto. 

Joulukuussa kirkossa ilmainen joulukonsertti vammaisjärjestön- ja vanhuskerhon jäsenille. 

Konsertin solistina oli tangokuningatar Tiina Räsänen. 

Sydänyhdistyksellä ja Syöpäyhdistyksellä lomaviikot Runnin kylpylässä. Yhdistykset ovat tehneet 

myös retkiä. 


