
KIURUVEDEN VAMMAISNEUVOSTON 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017    
 Kunnallisten vammaisneuvostojen toiminta 
 
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 TEEMANA ON LIIKUNTA HYVIN VOINNIN EDISTÄJÄNÄ 

 

Vuoden 2017 aikana Kiuruveden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma päivitetään 

2017 Kunnalisvaalien jälkeen kaupunginhallitus nimeää uuden vammaisneuvoston ja 

vahvistaa päivitetyt toimintaohjeet. 

 

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. Tietoa voi hakea sieltä. 

Lehdissä julkaistaan juttuja tapahtumista. Ilmoitukset retkistä ym. Kiuruvesi–lehdessä 

rivi-ilmoituksina, tapahtumailmoitukset kaupungin ilmoituksessa. 

 

Vuoden 2017 toiminta alkaa vuoden ensimmäisessä kokouksessa käydään läpi  



Toimintakertomus vuodelta 2016 ja tilintarkastus vammaisneuvoston omalta tililtä. 

Kokouksia kevät kaudella 3 tarvittaessa neljä. 

Jatkamme erityistä tukea tarvitsevien lapsien ja heidän perheiden kanssa 

virkistystoimintaa niin että lahjoituksena saadut rahat käytetään ennen uuden 

vammaisneuvoston toiminnan alkua! 

Helmikuussa osallistutaan Oulussa pidettävään Pohjois.Suomen vammaisneuvosto 

päivään yhteis kyyti Iisalmen vammaisneuvoston kanssa. 

Lastenlauantai tapahtumaan lähdetään mukaan erityisliikunnanohjaajan avuksi 

erityistätukea tarvitsevien lasten osallistumisen mahdollistamiseksi! 

Jos makkaran paistoon tai kahvikioskin pitoon tarvitaan ollaan valmiita. 

Elo/syyskuulla perinteinen ulkoilutapahtuma Kiuruveden Erityisliikunnan kanssa 

mihin apua saadaan Kiuruveden urheilijoista. 

Retkiä yhdistykset järjestää yhteistoimin samoin kun vuoden 2016 aikana! 

Samoin yhdistykset voi yhdessä tai erikseen järjestää erilaisia luentoja ja tapahtumia 

Toimintaa ei enempää suunitella ennen päivitysten saamista 

 


