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Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa. 

Vammaisneuvosto toimii yhteistyöfoorumina 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 ja 

tilaisuuksia sekä tiedottaa vammaisuuteen liittyvistä asioista. Vahva pohja 

osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 

2010 -2015. 

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. 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.  

 

Tiivistelmä VAMPO - ohjelmasta: Vammaisneuvoston tehtävänä on valvoa 

vammaisten henkilöiden oikeuksia ja oikeudenmukaista kohtelua yhteiskunnassa 

puuttumalla epäkohtiin, konkreettisin korjaus - ja kehittämistoimenpitein. Tätä työtä 

varten meillä Kiuruvedellä on oma vammaispoliittinen ohjelma. Kaupunginvaltuusto 

on hyväksynyt 18.6.2012 tarkistetun vammaispoliittisen ohjelman muutoksineen. 

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 olemme pitäneet yllä kotisivujen käyvijöitä on ollut 25 695 ja 

facebook.con sivujen kautta on jaettu kaikista vammaisryhmien liitoista julkaisuja ja 

tiedotteita sekä THL sivut tiedottaa sieltä kautta,lisäksi Kiuruvesilehdessä oli juttu 

ulkoilutapahtumasta. 

Kokouksia pidettiin 5 vuoden aikana 3 keväällä ja 2 syksyllä. 

 

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kävimme keskustelua erityisuimakortti asiasta 

Nivelpiirin aloitteen pohjalta ja toimitimme keskustelun mukaisen aloitteen 

Sivistyslautakunnalle. 

Maaliskuun kokouksessa oli Kiuruveden urheilujoiden  työllistämis hankkeesta 

kertomassa Suvi Happonen. 

Huhtikuulla oli perinteinen yläkoulun vierailu,Vapputansseja ei järjestetty 

päällekkäisyyksien vuoksi. 

Heinäkuulla olimme kesäteatterissa  esitykseen osallistui 150 eri järjestöjen ihmistä 

vammaisneuvosto tuki lahjoitus rahoilla 3 e /henkilö ja teatteri antoi 2 e 

alennusta/henkilö 

. 

Elokuun lopulla oli ulkoilutapahtuma mukana 65 henkilöä,tapahtuma oli onnistunut. 

Syyskuulla kävimme Varapäreen 30 vuotta juhlissa koko vammaisneuvoston voimin. 

Lokakuun kokouksessa  
Käytiin keskustelua vammaisneuvoston jäsenten määrästä. Todettiin, että sopiva jäsenmäärä on 

puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten varajäsenet. 

Vammaisneuvoston jäsenmäärän muuttuessa toimintaohje tulee päivittää ajan tasalle. Lisätään §:n 

kuusi kohdalla käsiteltyyn toimintasuunnitelmaan toimintaohjeen päivittäminen ajan tasalle. 

Vammaisneuvoston toimikausi on yksi vaalikausi. Toivotaan, että yhdistykset saisivat uusia jäseniä 

mukaan yhdistystoimintaan 

 

Joulukuulla osallistuttiin Valtakunnallisille vammaisneuvosto päiville 2 henkilöä 

Helsingissä,saatiin paljon ajan kohtaista tietoa tosin vielä kesken eräisistä asiosta 

 

Järjestöillä on ollut omia ja yhteisiä tapahtumia ja retkiä luentoja ja kerhoja. 

Monenlaista tapahtumaa. 


