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Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa. 

Vammaisneuvosto toimii yhteistyöfoorumina vammaisille, virkamiehille ja 

päättäjille. Neuvosto koostuu vammaisjärjestöjen ja kaupunginhallituksen edustajista 

ja seurakunnan edustajasta. 

Kokoukset, aloitteet, esitykset ja lausunnot ovat neuvoston perustyötä. 

Neuvosto ottaa kantaa ja antaa ohjeita mm. tiedonvälitykseen, asemakaavoitukseen, 

kaupunkisuunnitteluun, asumiseen ja rakentamiseen, sekä joukkoliikenteen 

suunnitteluun ja toteutumiseen niin, että niissä otetaan huomioon 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 

toimintoihin kykyjensä mukaan. Neuvosto järjestää eri tahojen kanssa yhteistä 

toimintaa, organisoi koulutuksia sekä tilaisuuksia, sekä tiedottaa vammaisuuteen 

liittyvistä asioista. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan vammaisia 

ovat ihmiset, joilla on pitkäaikainen pysyvä vamma. Esimerkiksi liikuntavamma, 

henkinen tai älyllinen vamma, aistivamma (mikäli nämä vammat aiheuttavat sellaisia 

esteitä, ettei henkilö voi täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan 

yhdenvertaisesti muiden kanssa). 

 

 

Suomen sosiaalipoliittinen ohjelma VAMPO 2010-2015 on vahva pohja 

osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. 

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet 

elää ja toimia yhteiskunnassa. Syrjintä on kielletty. Hyväksikäyttö ja väkivaltainen 

kohtelu ovat rangaistavia tekoja. Käytännössä vammaisten ihmisten ei kuitenkaan ole 

mahdollisuutta 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. Kaupunginvaltuusto on 

hyväksynyt Kiuruveden vammaispoliittisen ohjelman muutoksineen 18.6.2012.  

Ohjelma sisältää tiivistelmän VAMPO_ohjelmasta. 

 

 



Näkyvyyttä olemme pitäneet yllä vammaisneuvoston kotisivujen sekä facebook-

sivujen kautta. Vuosittain kotisivujen kävijämäärät ovat lisääntyneet. 

Vammaisneuvoston kokouksiin on osallistunut asiantuntijoita eri alueilta. 

 

Tammikuun kokouksessa päätettiin ottaa yhteyttä Lions Clubiin koskien 

syöpäyhdistyksen aloitetta kesäteatteri Eerolan istuinalusista. Kokouksessa käsiteltiin 

vuoden 2013 tilintarkastus ja toimintakertomus. 

 

Helmikuussa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Tikkanen vieraili 

vammaisneuvoston kokouksessa tutustuen vammaisneuvoston toimintaan. Sari 

Tikkanen kertoi kaupungin kuulumiset. 

 

Maaliskuussa asumispalveluesimies Anne Huttunen kertoi Veikkolan perustietoja ja 

toimintaperiaatteita sekä toi huolen saattohuoneen puuttumisesta Veikkolasta. 

 

Huhtikuussa Heidi Huhtilainen kulttuuritoimesta sekä Leena Tikkanen Väreestä 

kertoivat yhteistyökuviosta. 

Aloite saattohoitohuoneesta sekä esitys yläkoulun vierailusta. 

Vapputanssien järjestelyjen läpi käyminen ja vastuualueiden jako. 

Käytiin läpi kesäretkivaihtoehdot, Runni ja Jyväskylä. 

 

Toukokuussa Kiurun kotisairaanhoito esitteli toimintaansa. Käsiteltiin palautteet 

yläkoulun vierailusta ja Vapputansseista. 

Kesäretkien ilmoittautumiset käynnissä. 

Elokuun ulkoilupäivän vetäjät Nivelpiiristä osallistuvat palaveriin Sarin kanssa. 

Kesäkuun retkipäivä Jyväskylään 16.6.. Kohteet: Viherlandia, kahden tunnin 

kiertoajelu oppaan johdolla ja kolmen tunnin risteily. Mukana 62 henkilöä sekä 

kuljettaja. 

Runnin kylpylän retkeen osallistui10 henkilöä. 

 

Elokuussa vieraana hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen Ylä-Savon SOTE 

kuntayhtymästä. 

Käsiteltiin palautteet retkistä. 

 

Syyskuussa toimitusjohtaja Esa Saarivanio TOIMI-säätiöstä kertoi, millaista 

toimintaa on säätiön Kiuruveden toimipisteessä. 

Helppo liikkua Road show koulutukseen osallistujat. 

Ulkoilutapahtuman palaute. Puheenjohtaja toi terveiset kaupunginhallitukselta ja 

toukokuussa aloittaneelta naisklubi Helmiinoilta. 

Seurakunnan retkiavustusrahasta päätettiin käyttää 2e /henkilö teatterilippuun.   

Esityksenä Rintamäkeläiset. 

 



Lokakuussa vieraana ollut Matti Jokitalo tekniseltä puolelta kertoi teknisen puolen 

toiminnasta ja vastuualueista, sivuten samalla taajama-alueen inva 

pysäköintipaikkoja. 

Vammaisneuvosto tekee selvityspyynnön kaupunginkaavoittaja Mirja Nuutiselle 

kaupungin alueen inva-pysäköinti paikoista. 

Nivelpiirin tekemä aloite erityisuimakorttista. Jaettiin teatteriliput 2.11. olevaan 

teatteriesitykseen. 

 

Marraskuussa vieraana oli sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Esiteltiin 

erityisuimakortin laajentamisperusteita. 

Vammaisneuvoston jäsenten oman työn arviointi, palaute teatterista, Mirja Nuutisen 

selvitys inva-pysäköinti paikoista. 

 

Joulukuussa käytiin läpi VANEN esteettömyys seminaarin luennot ja esitykset. Pentti 

Kumpulaisen piti tulla kertomaan kuulumiset Kuopion seminaarista. Oli estynyt. 

 

Järjestöjen järjestämiä tilaisuuksia 

 

Vammaisjärjestöjen vuosi on ollut tapahtumien osalta vilkas. Tietoa ja virkistystä on 

jaettu eri yhteyksissä. 

 

Maaliskuussa oli sydänyhdistyksen järjestämä luento. 

Huhtikuussa Aivoliiton järjestämässä tapahtumassa puheenjohtaja oli kertomassa 

Kiuruveden vammaisneuvostosta. Paikalla oli n. 200 osallistujaa. 

Hyvänmielenviikolla Kristian Meurman piti tilaisuuden päivällä yläkoulun 9-

luokkalaisille, lukiolaisille sekä ammattiopiston n. 320 opiskelijalle. Iltatilaisuudessa 

yli 80 kuulijaa. 

Huhtikuun lopulla Parkisonkerhon järjestämään tilaisuuteen osallistui 300 kuulijaa. 

Nivelpiiri on järjestänyt useita yleisöluentoja. 

Syksyllä Kuuloliitolla oli tapahtuma seurakuntatalolla. 

Vammaisneuvoston järjestämissä tilaisuuksissa sekä retkillä mukana olleita 

osallistujia yhteensä noin 600. Järjestöjen yleisötilaisuuksissa yhteensä yli 2000 

osallistujaa. 

 


