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VUODEN 2019 TOIMINTASUUNITELMA 

 

 
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 

 

 

Palveluiden esteetön saavutettavuus ja tiedon lisääminen: 

 

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 kulkee myös yhdistysten tiedotus. Kotisivuille on linkitetty 

vammaisryhmille tärkeiden palvelujen tiedot sekä kaikkien keskusliitojen omille 

kotisivuille on laitettu yhteystiedot ja osoitteet. Näiltä sivuilta voi hakea tietoa 

tarvittaessa. Lehdissä julkaistaan juttuja tapahtumista. Ilmoitukset retkistä ym. 
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tapahtumista ilmoitetaan Kiuruvesi – lehdessä rivi-ilmoituksina, sekä 

tapahtumailmoitukset kaupungin ilmoituksessa. 

 

Vuoden 2019 aikana suunnitellaan pidettävän 4 kokousta seuraavasti. Ensimmäinen 

kokous on helmikuun lopulla, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa.  Lisäksi on 

mahdollista pitää sopimuksen mukaan kaksi kokousta, jos asiat sitä vaativat. 

 

Suunnitellaan kilpailu, mikä yritys on kaikilla tavoin esteettömin saavutettavuudeltaan 

Kiuruvedellä, huomioiden näkö-, kuulo-, ja liikkuminen. 

 

Kiuruveden Lions Club/Helmiinat lahjoittivat syksyllä 2018 

550 € erityislasten ja nuorten virkistystoimintaan.  Selvitetään paljonko näitä lapsia ja 

nuoria on ja sen mukaan mitä rahoilla voitaisiin tehdä.  

Toukokuun lopulla järjestetään Yläkoulun vierailu. 

 

Elokuun lopulla järjestetään ulkoilutapahtuma kaupungin liikuntapuolen ja 

Kiuruveden urheilijoiden kanssa. 

 

Jos Maakunnallisen vammaisneuvoston toiminta käynnistyy, osallistutaan sen mukana 

tuomiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 

 


