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                 Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa    
.                yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille 
                 Neuvosto koostuu vammaisjärjestöjen ja kaupunginhallituksen  
                 edustajista sekä  seurakunnan edustajasta. 

 
                 Kokoukset, aloitteet, esitykset ja lausunnot ovat neuvoston perustyötä. 
                 Neuvosto ottaa kantaa ja antaa ohjeita    
                 mm .tiedonvälitykseen, asemakaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun,  
                 asumiseen   ja rakentamiseen, joukkoliikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen                        
.                
                 niin että niissä otetaan huomioon myös vammaisten tarpeet ja 
                 toimivuus heidän näkökulmasta katsottuna 

 
                  Sosiaali- ja terveyspalveluissa vammaisten huomioiminen, opetustoimen,       
                  kulttuurin, urheilun ja vapaa- ajan harrastuksien järjestäminen niin, että myös        
 
                 vammaisilla on mahdollisuus osallistua kyseisiin toimintoihin kykyjensä mukaan. 
                  Neuvosto järjestää eri tahojen kanssa yhteistä toimintaa, organisoi koulutuksia     
                  tilaisuuksia ,sekä tiedottaa vammaisuuteen liittyvistä asioista. 
                  Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan  
                  vammaisia ovat ihmiset,joilla on pitkäaikainen pysyvä vamma. 
                  Esim. liikunta-,henkinen-,älyllinen-,tai aistivamma 
                   (Jos nämä vammat aiheuttavat sellaisia esteitä,että henkilö ei voi 
                   täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti 
                  muiden kansa) 

 
Suomen vammaispoliittinen ohjelma Vampo 2010-2015 vahva pohja  
osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle on 

                  Kaikki ihmiset ovat yhden vertaisia ,kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet        
                  elää ja toimia yhteiskunnassa.  
                  Syrjintä on kielletty, hyväksikäyttö ja väkivaltainen kohtelu 
                  ovat rangaistavia tekoja.                                                 
                  Käytännössä vammaisten ihmisten ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää      
                  täysimääräisesti oikeuksiaan ja vapauksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan 
                  Yhteiskunnan rakenteelliset esteet ja vallitsevat asenteet rajoittavat 
                 vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja 
                 yhteiskunnallista osallisuutta kaikkina ikäkausina. VAMPO ohjelmasta tiivistelmä  
                 Kiuruveden vammaisneuvostolla on 2012 18.06 
                 voimaan tullut vammaispoliittinen ohjelma muutoksineen. 
                 Vuoden 2013 teema on ollut edelleen tiedon lisääminen päättäjille ja 



                 kuntalaisille, tavoitteena on ollut esteettömyys niin, että palvelut eivät aseta 
                 käyttäjäänsä eriarvoiseen asemaan. 
                 Uutena toiminta suunitelmassa  oli koulutuksen järjestäminen osatyökykyisten 
                 työllistämiseksi. Seminaari järjestettiin11.04.2013 mukana oli seuraavat henkilöt 
                Kari Saastamoinen seminaarinpj.avaus puheenvuoro Sari Tikkanen 
                 Aspa  Katja Rajaniemi tutkimus positiivisista työllistymis kokemuksista 
                Työn tuki- malli työhön paluun tukena Sirpa Paukkeri – Reyes ,Marko Stenroos 
                 Face 2 Face,Anja Mertanen Vates tukimuodot yrityksille ja vuoden 
                 esimerkillinen  työllistäjä, TE-  keskus Helena Määttälä työ ja - elinkeinoelämä  
                 tänään, Toimi -säätiöstä Esa Saarivainio työhön valmentavaa toimintaa, 
                 Sari Loijas valtakunnallisesta vammaisneuvostosta. 
                 loppusanat Vuokko Niemelä vammaisneuvoston pj. 
                 Palautteiden mukaan seminaari oli onnistunut ja lisää toivottiin tietoa ,ja 
                 yrittäjiä mukaan. 
                 17.04.2013 Olimme ylä-koulun 9 luokkalaisille kertomassa vammaisuudesta ja  
                 erilaisuudesta PowerPoint esityksen myötä ”kaikki erilaisia kaikki samanlaisia” 
                 Vapun aattona oli perinteiset Vapputanssit Puistonkulmalla ,mukaan tuli nyt  
                 Sonkajärven ja Sukevan päivätoiminnasta linja-autolla porukkaa noin 80 henk. 
                 osallistui tansseihin. 
                Toukokuun lopulla osallistuimme katusähly tapahtumaan ,makkara paistoon  
                arpojen ,ja kahvin myyntiin 
                Toukokuussa saimme kaksi merkittävää lahjoitusta 
                 vammaisjärjestöjen yhteiseen virkistys toimintaan Säästöpankkilta ,Kiuruveden 
                 torintuvalta molemmilta 1000 euroa, näillä järjestettiin yhteinen kesäteatteri 
                 päivä omaan kesäteatteriin Eerolaan katsomaan Siunattua hulluutta 178 henk. 
                 osallistui. 
                 Ulkoilutapahtuma 4.09.2013 Kuorevirran ulkoilualueella erityisliikunnanohjaajan 
                 vetämänä mukana 80 henkilöä kaikista yhdistyksistä oli mukana osallistujia. 
                Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville 6-7.11.2013 oli pyydetty puheenvuoro 
                vammaisneuvoston pj.lta Miten vammaisneuvosto voi vaikuttaa vammaisten  
                työllistämiseen .Mukana päivillä oli Helena Haataja Varapäreestä. 
                Puheenjohtaja osallistui myös Iisalmessa pidettyyn nuorten ja syrjäytyneitten  
                työllistämiseen tähtäävään seminaariin. 
                Koulutuksia ei ole ollut tarjolla täällä viimeisissä kokouksissa käytiin läpi 
                vammaisneuvospäivien luentoja. 
                Näkyvyyttä olemme saaneet VANE- päivien myötä valtakunnallisesti sekä  
                Facebook sivujen kautta ,lehdissä oli Seminaarista juttua Iisalmen sanomissa 
                ja Kiuruvesi lehdessä .Toiminnallisesti katsoisin olleen hyvän vuoden. 
                Kokoukset pidettiin suunitelmien mukaan keväällä yksi yhteinen kokous  
                Iisalmessa missä mukana SOTEN .hallituksen jäseniä Iisalmen kutsumana. 
 
                  
 

 
              


