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TOIMINTASUUNNITELMA 2018    Kunnallisten vammaisneuvostojen toiminta
 
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.
Kaupunginhallitus on vahvistanut 19.6.2017 kokouksessa vammaisneuvoston 
toimintasäännön.
Kaupunginsihteerin kutsusta 27.7.2017 kokoonnuimme  nimeämään vammaisjärjestöjen 
edustajat,tämän esityksen pohjalta Kiuruveden kaupunginhallitus on nimittänyt 28.8.2017 
kokouksessa uuden vammaisneuvoston
 
VUODEN 2018 TEEMANA EDELLEEN ESTEETTÖMYYS PALVELUISSA
 
Vammaisten palveluihin liittyvät asiat ovat Kiuruveden kaupungissa hyvällä mallilla.    
Tarpeita on tunnistettu ja toimintakäytäntöjä on pystytty muuttamaan. Ajan tasalla oleva 
ohjelma antaa mahdollisuuden työn jäntevöittämiseen ja seurantaan. On tärkeää pitää 
asioita esillä ja ottaa rohkeasti yhteyttä, jotta parannusehdotukset tulevat kaikkien 
toimijoiden tietoisuuteen. Yhteistyö muiden kuntien kanssa on tärkeää. Näkyvyyttä 
pidetään yllä vammaisneuvoston kotisivujen ja facebook.com sivujen kautta. Sitä kautta 
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kulkee myös yhdistysten tiedotus. Kotisivuille on linkitetty vammaisryhmille tärkeiden 
palvelujen tiedot sekä kaikkien keskusliitojen osoitteet heidän kotisivuille. Tietoa voi hakea 
sieltä. Lehdissä julkaistaan juttuja tapahtumista. Ilmoitukset retkistä ym. Kiuruvesi–
lehdessä rivi-ilmoituksina, tapahtumailmoitukset kaupungin ilmoituksessa.

Erityistätukea tarvitsevien lasten toimintaan saatuja lahjoitus rahoja vielä jonkun verran 
käyttämättä
sovittu Ala-koulun ja Ylä-koulun erityisluokkien opettajien kanssa että ilmoittavat mikä on 
tapahtuma mihin kaikki voivat osallistua  ja rahat käytetään!

 Vuoden 2018 toiminta alkaa vuoden ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi  Vuoden 
2017 toimintakertomus ja tilin tarkastus. Kokoukset normaalisti kolme keväällä ja kolme 
syksyllä ja tarvittaessa useammin!
Uusi asema vammaisneuvostolla kaupungin päätöksen teoassa tuo mukanaan 
lausuntojen ja kannanottojen antamisen. Sekä tehdä kannanottoja.
Pyrimme alkuvuoden aikana järjestämään kaupungin kanssa yhdessä tilaisuuden 
yrityksille ja yrittäjille missä kerromme miksi esteettömyys on tärkeä kaikille ja mitä se 
tarkoittaa käytännössä.
Vuoden vaihteen jälkeen ,joskus Helmikuulla käymme tutustumassa Toimisäätiön 
Kiuruveden toimintaan.

Seurakunnan avustusvuosi 2018 on ja Maritan kanssa sovimme että palataan edelleen 
entiseen käytäntöön eli joka toinen vuosi avustus tulee kaikille ryhmille käytetään omassa 
kaupungissa johonkin tapahtumaan
Keväällä jo perinteeksi tullut käynti ylä-koulun yhdeksäs luokkalaisille kertomassa 
vammaisuuteen ja erilaisuuteen liittyvistä asioista.
Kevät puolella suunittelemme vammaistenviikkoa ja siihen järjestettäviä tapahtumia
Elokuulla perinteinen ulkoiluliikunta tapahtuma.
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