
VAMMAISNEUVOSTON HISTORIA 1979- TÄSTÄ 

Tällä sivulla 2012-2014 

Syksyllä 2014 päätimme lähteä katsomaan Teatteriesitystä 

Rintamäkeläiset yhdessä kaikista yhdistyksistä 

vammaisneuvosto osallistu lipunhintaan muutamalla eurolla 

mitkä jäi seurakunnan retkirahasta tähteeksi isolle porukalle 

saimme myös liput halvemmalla mukana oli 194 henkeä paikkoja 

varasimme aluksi 200 muutama kuva kuvakansiossa.tästä 

Ulkoilu liikunta tapahtuma 28.8.2014 Kuorevirran urheilukentällä 

mukana 60 osallistujaa eri yhdistyksistä.Laji vetäjinä toimi 

Nivelpiiriläiset yhdessä kaupunginn liikunta toimen 

työntekijöiden kanssa vammaisneuvosto tarjosi pulla kahvit 

makkaraa myytiin lopuksi.Kaikkien osallistujien kesken arvottiin 

erilaisia palkintoja.Kuvia kuva-albumissa tästä 

Kesäretki jakautui nyt kahteen eri paikkaan huonompi kuntosille 

tarjottiin Runni päivää seurakunnan diakonia työn kanssa se ei 

saavuttanu suurta suosiota 6 maksavaa henkilöä oli mukana. 

Jyväskylän reisulla oli täysi auto eli 61 henkilöä,Päivä oli kesän 

kylmin lunta satoi miltei koko maassa lämpömittari näytti 4 

astetta miltei koko päivän mutta ei se menoa eikä tunnelmaa 

hidastanut.Menimme suoraan Jyväskylässä Viherlandiaan 

syömään ja kierreltiin sekä katseltiin eri osastoja klo  12.00 tuli 

tilattu opas meidän mukaan lähdimme Jyväskylään opastetulle 

kierrokselle.kuvia retkestä Jyväskylään tästä 

Oppaan kanssa tutuistuimme Jyväkylään kävimme myös 

Kuoppalan uudessa kirkossa mikä oli tosi hyvä nähtävyys sisältä 

puuta ja ulkoa kiveä katso kuvia kuva-albumista 17.6.2014 

retkipäivä 

opas esitteli meille linja-autosta käsin kaikki Alvar Aallon 

rakennukset museot ja kertoi elävästi historiaa kierros kesti 2 

tuntia loppuen satamaan mistä lähdimme 3 tunnin ristelilylle 

kävimme muutaman kanavan yli  leivoskahvit oli laivan antia 

vaikka satoikin vettä saimme olla laivan sisällä 

lämpimässä ainut harmi kun ei päästy kanelle.Palaute retkestä 

oli kiitosta joka lapussa Helmi rouva oli linja-autossa matka 

emäntänä käytti vessassa kuka ei omin avuin päässy jakoi 
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palaute liput ja arpaliput sekä keräsi ne pois,kuljettaja kanssa 

oli ystävällinen ja isolla linja-autolla hienosti kaupunki 

kierroksen selvitteli. 

Vapputanssit järjestettiin perinteisesti Puistonkulmalla vieraat 

Sukevalta! 80 ippua myytiin ja Juha Remeksen tahdissa saivat 

pyörähdellä tanssittajia oli saanu olla enempi kehitysvammaset 

ja mielenterveys kuntoutujat tykkää tanssia,muutenkin sais 

nuorempaa työ porukkaa tulla mukaan alkaa järjestöjen tekevät 

kädet mennä vanhaksi. 

Yhdistykset ovat järjestäneet eri tapahtumia hyvin runsaasti 

kevään aikana Nivelpiirillä on ollut luentoja useita,Aivoliitto 

järjesti aivopäivätapahtuman yhdessä parkison ja epilepsia 

kerhon kanssa 

Kiurusalissa.Varapäre yhdessä Soten mielenterveystyön ja 

seurakunnan sekä kaupungin kanssa 

Lukiolaisille ja 9 luokalaisille sekä ammattiopiston opiskelijoille 

seka nuorisotalon nuorille 

Kristian Meurman kertoi omia kokemuksiaan nuoruudesta 

sairauden kanssa. 

Parkisonkerho järjesti Herra parkison tilaisuuden missä oli myös 

lääkäri luento! 

Yläkoulun 9 luokkalaisille kävimme taas esittäytymässä ja 

kertomassa powerpoint esityksen avulla "kaikki samalaisia 

,kaikki erilaisia" 

 

Vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen Terveyskeskuksen 

Veikkolan osastolle saattohoito huoneen 

saamiseksi. 22.04.2014 kokouksessa hyväksyttiin ja laitettiin 

eteen päin. 

4.09.2013  Kiuruveden erityisliikunta ja vammaisneuvosto 

järjesti ulkoilutapahtuman kuorevirran urheilukentällämukana oli 

vetäjineen 80 henkilöä .Ohjelmassa oli 400 metrin kävely ,pulla 

kahvit minkä jälkeen erilaisia pelikokeiluja Nivelpiiriläisten 

ohjaamina  vesipalloa,kengän 

heittoa,mölkkyä,krokettia,tikanheittoa 10 min.pisteellään kaikki 

sai kokeilla ja vaihto.Sen jälkeen makkaran syöntiä ja arvottiin 



osallistujien kesken palkintoja.Kaikilla oli mukavaa yhdessä 

tapahtumasta kuviä tästä 

21.7.2013 Olimme kesäteatteriissa katsomassa esitystä 

Siunattu hulluus avustusrahoilla kustanamme osan lipusta 170 

josta 10 oli avustajaa teatteri esitys oli hyvä mukana olleilta tuli 

positiivista palautetta.Kuvia tästä 21.07 

Olemme saaneet myös avustuksia Säästöpankki Optialta 1000 e 

ja Torintuvalta myös 1000e torintupa lahjoitti myös 

mielenterveys puolelle ja kehitysvammaisille molemmille 1000e. 

Vappu aamuna kävimme arvan myynniissä torilla mutta kylmä 

ilma ajoi meidät ja ihmiset pois. 

Perinteiset Vapputanssit 30.4 Puistonkulmalla vieraita saatiin 

Sukevalta linja-autolla simaa ja munkkia oli ja arpoja myytiin 

hyvät voitot Ake Pääkkö soitti tanssi musiikin.mukana noin80 

henkeä.kuvia tästä 

17.04.2013 kävimme ylä-koululla 9 luokkalaisille esittimme 

powwerpoin esityksen avulla "Kaikki samanlaisia kaikki 

erilaisia" 

Seminaari onnistu hyvin mukana 110 kuulijaa ja  puhujat 

,puheenjohtajana Kari Saastamoinen 

Kaupunginhallituksen pj.Sari Tikkanen avasi seminaarin 

 ASPA säätiöstä oli kolme eri projektia, 

Katja Rajaniemi Positiivisia työllistymis kokemuksia-tutkimus 

vaikeavammaisten ihmisten työllistymistä edistävistä tekijöistä 

Työn tuki-malli työhön paluun tukena -siltatyöhön Sirpa Paukker-

Reys 

Marko Stenroos FAZE 2 FAZE Vertailu neljän pohjoismaan 

kesken 

VATES-säätiö Anja Mertanen Työn tukimalli ja vuoden 

esimerkillinen työllistäjä 

TOIMI-säätiö Esa Saarivainio, 

STM-Sari Loijas,vammaisten oikeus palkkatyöhön 

TE-KESKUS Työvoima toimisto tänään 

Loppusanat Vuokko Niemelä vammaisneuvoston pj. 

Vuoden 2013 TOIMINTASUUNITELMASSA olemme ottaneet 

vammaisten työllistämisen vuoden ykkös asiaksi ja järjestämme 
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seminaarin valmistelut on jo käynnistyneet ja ajankohta ollaan 

sovittu ja tahot jotka tulevat kertomaan. 

Syyskuun lopussa osallistuimme kahden henkilön voimin 

henkilökohtaisen avun päiville Helsinkiin saimme paljon tietoa 

henkilökohtaisesta avusta ja katsottuna eri näkökulmista. kuvia 

tästä Koulutusreissu Helsinkiin 

Ulkoilutapahtuma yhdessä liikuntapuolen kanssa helteisessä 

säässä saimme tämänkin päivän viettää,mukana oli vakio määrä 

70-80 henkilöä ohjelmaa oli liikunnan leikkimielisessä muodossa 

käveltiin,heittettiin tikkaa,kumisaappaan heittoa ym.erilaisia 

pelejä välillä syötiin makkaraa ja juotiin kahvia mukavaa 

yhdessä oloa. kuvia tästä  

Kesä retki tehtiin Karttulaan 7.7.2012 Syvään niemeen kuvat 

tästä          

Vierailu ylä-koululle 

2012         huhtikuu                                                                           

                                                           26.4..2012 Nuorisotalolla 

järjestettiin karaoketanssit vammaisille nuorille ja aikuisille 

järjestelyissä ja tilaisuudessa mukana kaikista 

järjestöistä.Musiikista vastasi Raimo Ahponen mukana menossa 

oli 70-80 henkilöä ja kivaa oli.Baarista sai ostaa simaa,kahvia 

munkkeja ,myös arpoja myytiin ja voitot oli mieleisiä joka toinen 

arpa voitti innokkaita laulajia löytyi ja myös tanssijoita riitti ja 

kaikilla oli hauskaa. 

Kuvia kuva-albumissa                                                                       

29.3.2012 30.v.juhla Kiurusalissa klo 12.00 täytekakku kahvilla 

aloitetaan ohjelma alkaaklo 12.3 

Vammaisneuvoston 30-vuotis 

juhla  tästä                                                                                        

                                    1.4.2012 Kirkkopyhä vammaisneuvosto 

kantaa kolehdin ja lukee päivän tekstin19.4.2012 menemme 

yläkoululle kertomaan vammaisuudesta lue lisää tästä 
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Vammaispoliittinen ohjelma on päivitetty 

2012 tästä kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6. 

VUOSI 2012 ON 30.V JUHLAVUOSI toiminta rakentuu juhla 

vuoden merkeissä.8.2.2012 Lainan päivä kirjastossa mukaan 

pyydetty järjestöistä ihmisiä lukemaan 

jotain.Vammaisneuvoston 30.v .juhlakonsertti ystävänpäivän 

merkeissä 11.2.2012 aloittaa juhla vuoden.Konsertti oli juhlava 

ja tunteita herättävä,monelle ainut laatuinen .Kuulijat kehuivat 

esiintyjiä ja olivat hyvillään kun täältä lähi seudulta löytyynäin 

tasokkaita esiintyjiä.Kuultiin Laila Kinnusen kappaleita 

,Rautavaaran isoisän olki hattu,myrskyluodon Maija orkesterin 

tulkitsemana ,Kari Tapion myrskyn jälkeen,myrkyn keittäjä Virpi 

Piipon tulkitsemana ja monia muita hyviä kappaleita 
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