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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.  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. Tietoa voi hakea sieltä. 



Lehdissä julkaistaan juttuja tapahtumista, myös ilmoitukset retkistä ym. Kiuruvesi - 

lehdessä. 

 

Vuoden 2014 toiminta alkaa tammikuun lopussa kokouksella, missä on esillä 

edellisen vuoden toimintakertomus ja vammaisjärjestöjen yhteinen virkistysrahatilin 

tarkastus. 

 Kokoukset pidetään toimintaohjeen mukaisesti 4 keväällä ja 4 syksyllä joista 

yksi kummastakin on yhteinen Iisalmen vammaisneuvoston kanssa. Koulutus 

tai vastaava järjestetään keväällä Kiuruvedellä ja syksyllä Iisalmessa. Aiheet 

ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.  

 Yläkoulu -vierailu 9-luokkalaisille; ”Kaikki erilaisia kaikki samanlaisia” 

huhtikuussa 2014. 

 Järjestetään jokavuotiset järjestettävät vapputanssit huhtikuun viimeinen päivä 

Puistonkulmalla. Kutsut laitetaan ympäristökuntien päiväkeskuksille hyvissä 

ajoin. Tanssimusiikin valintaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota niin, 

että se vastaa toiveita.  

 Päivä torilla – tapahtuma kesäkuun alussa 2014.  

 Kesäretki kesä/heinäkuussa. (seurakunnan avustusvuosi) 

 Mietitään retkikohteita ja sitä minne on tarkoituksenmukaista lähteä 

kuntoisuudesta riippuen. 

 Ulkoilutapahtuma Kiuruveden erityisliikunnan kanssa elo/syyskuussa ennen 

varsinaisten ryhmien alkua. 

 Osallistutaan yhdessä muiden järjestämiin tapahtumiin ja retkiin. 

 Vammaisten työllistäminen on edelleen vuoden toiminnassa. 

 Järjestetään luentoja yhdessä kansalaisopiston tai yhdistysten kanssa 

toiveiden mukaisesti. 

  

  

  

 


