
KIURUVUVEDEN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2017

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.

Vuoden 2017 toiminta alkoi perinteisesti tammikuun kokouksella missä käytiin läpi 2016 
toimintakertomus ja tarkastettiin tilit.
Kunnanlääkärit Oy.  tulevaa  toimintaa esitteli Marja-Terttu Huuhtanen,
Päätettiin osallistua Oulussa järjestettävään vammaisneuvosto päivään 2.2.2017 yhteiskyydillä 
Iisalmen ja Vieremän kanssa.
Maaliskuunkokouksessa otettiin vastaan Kari Saastamoisen luovuttama Pohjois-Savon 
urheilugaalasta sama palkintosumma 500 euroa mikä käytetään vammaisjärjestöjen 
liikuntaa,samalla suuniteltiin käyttökohteet keilausvuoroja kehitysvammaisille ja 
mielenterveyskuntoutujille,sek kaikille järjestöilleä  elokuun ulkoiluliikunta tapahtumaan ilmaisen 
makkaratarjoilun.
Palautteet Elokuvailta 31.1.2017erityistä tukea tarvitseville lapsille. Elokuvailtaan osallistui lapsia 
ja vanhempia 18 henkilöä. Elokuvana esitettiin Onneli ja Anneli 
Oulun vammaisneuvostopäivät 
2.2.2017 otsikolla ”Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus YK:n 
vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä ”.Seminaarin videoidut puheenvuorot on katsottavissa
VANE: n sivuilla Tapahtumaan osallistui Kiuruvedeltä 13, Iisalmesta 10 ja Vieremältä 3 henkilöä 
Rautavaaran nuorisosirkus esiintyi Kulttuuritalolla 19.3.2017. Siihen osallistui 37 henkilöä. 
Kiuruveden seurakunnan diakoniatyö maksoi eritystä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheen 
liput esitykseen 
Kevään viimeinen kokous toukokuulla mihin oli kutsuttu myös kaikki varajäsenet kukaan heistä ei 
tullut paikalle mikä oli myös viimeinen tällä kokoon panolla ennen vaaleja.
Ritva Pääkkönen  Sotesta tuli kertomaan uudesta maakuntamallista ja sen mukana tulevista 
muutoksista.
Pohjois-Savon sotealueen palveluntuottamisen nykyvaihe Vammaispalvelut on Posotessa 
suurimman muutoksen kohteena, tavoitteena on palvelun parantuminen Vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki uudistuvat Valinnanvapaus tulee koskettamaan vammaisia henkilöitä laajasti, 
jatkossa voi valita vapaammin kenen tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja käyttää. Kiuruveden 
kaupunki, Harjukatu 2, PL 28, 74701 Kiuruvesi Henkilökohtainen budjetti: asiakas voi vaikuttaa 
palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Asiakas voi asiakassuunnitelman 
rajoissa päättää mihin ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten henkilökohtainen 
avustaja tai kuljetuspalvelut. Henkilökohtainen budjetti on vapaaehtoinen valinta Asiakasseteli: 



Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassuunnitelman toteuttamiseen. Maakunta päättää 
palvelut, asiakas valitsee tuottajan koko maan alueelta. Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas 
maksaa asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama. Tietoa asiasta löytyy Pohjois-Savon liiton 
sivuilta ja osoitteesta alueuudistus.fi. Ajankohtaista tietoa löytyy myös osoitteesta ylasavonsot .
18.6.2017 Kaupunginhallitus vahvisti uuden toimintasäännön luettavissa 
www.vammaisneuvosto.kotisivukone.fi 
Yläkoulun vierailu  Raija,Timo ja Vuokko tunti yhdeksäsluokkalaisten vieraana.
Keilaustapahtuma Yläkoulun erityisluokkalaisille 31.5.2017.Erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja 
vanhempia oli mukana 9+ opettajat, yhteensä 26 henkilöä. Tapahtuman kustannukset maksettiin 
eritystä tukea tarvitsevien lasten virkistysrahoista 

Heinäkuun .27 .2017 vanhus ja vammaisjärjestöjen edustajat oli kutsuttu koolle nimeämään 
edustajiaan kaupunginhallitukselle mistä kaupunginhallitus nimeää uuden vammaisneuvoston
myös nämä löytyy www.vammaisneuvosto.kotisivukone.fi
15.8.2017 pidettiin uudella kokoon panolla ensimmäinen kokous mihin oli kutsuttu myös uudet 
varajäsenet.Entinen puheenjohtaja kutsui kokouksen koolle

Puheenjohtajan valinta Puheenjohtajaksi ehdotettiin Vuokko Niemelä ja ehdotusta kannatettiin. 
Vuokko Niemelä valittiin puheenjohtajaksi Varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Kärkkäinen 
Kiuruveden kaupunki, Harjukatu 2, PL 28, 74701 Kiuruvesi 6. Uusi toimintasääntö Uusi 
toimintasääntö luettiin ja siitä keskusteltiin. Uusien jäsenien perehdytys neuvostotyöskentelyyn 
Keskusteltiin neuvoston toimintatavoista. Käytiin läpi varsinaiset jäsenet ja varsinaisten jäsenten 
varajäsenet. Sihteeri päivittää jäsenlistan ja yhteystiedot ja toimittaa listan neuvoston jäsenille ja 
kaupunginhallitukselle. Kaikille jäsenille lähetetään kokouskutsu ja edellisen kokouksen pöytäkirja.
Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen hän ilmoittaa varajäsenelle. Eero Idströn
jatkaa rahastonhoitajana tämän vuoden loppuun, Tuula Loijas jatkaa ensi vuoden alusta lähtien.
 
Käytiin läpi ulkoilu liikunta tapahtuman järjestelyt kuka vastaa mistäkin .
Erityis liikunnanohjaaja Minna Ruotsalainen  laittoi pisteet Kiuruveden urheilijoiden kanssa 
valmiiksi,Nivelpiiristä tuli apujoukkoja.Mukana myös Kunnonpaikasta kaksi henkilöä heillä oli 
kaksi erilaista heittolaji kokeilua ihmiset saatiin hyvin liikkeelle miltei kaikista vammaisjärjestöista 
oli porukkaa noin vähän yli 100 henkilöä mukana lopuksi ilmainen makkara tarjoilu.
Lokakuun kokouksessa Lassi Myllylä esitteli meille uimahallin korjaus suunitelman miten siinä oli 
esteettömyys huomiotu sovimme että 2018 elokuulla kun remontti alkaa olla valmis käymme 
katsomassa porukalla onko jotain mitä pitää muuttaa.
7.11.2017 kävimme terveyskeskuksella katsomassa remontin  valmistumisen jälkeen miten 
esteettömyys on huomiotu.
Väritehosteet seinissä ja lattioissa olivat todella hyvät heikkonäköisiä ja näkövammaisia ajatellen 
inva -wc .tä oli kolme kappaletta mitkä oli mitoitettu oikein ainut huomautus niissä naulakoita 
alemaksi ja hälytys naru kanssa alemmaksi.
Ovien aukaisu toimi hyvin sähköisesti inva pysäköiti paikat neuvolan ikkunan alle ja takaoven 
viereen missä kuitenkin on huomiotava taloon tuleva huolto liikenne!

Kaupungin sihteerin Noora Pajarin kanssa kävimme läpi vammaispoliittisen ohjelman päivitystä 
katsoimme kohdat mitkä käymme läpi.
Vuoden viimeisessä kokouksesssa kävimme sitten muutokset yhdessä läpi vammaispoliittiseen 
ohjelmaan sihteeri on kirjoittanut puhtaaksi ja laittanut Noora Pajarille jos vielä huomaamme niissä 
kohden muuttamista voimme muutokset tehdä kun Noora tuo päivitetyn version meidän 
katsottavaksi.
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