Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE tiedottaa
Kunnallisille vammaisneuvostoille
Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2016–2018
Valtioneuvosto on nimittänyt valtakunnallisen vammaisneuvoston vuosille 2016–
2018. Puheenjohtajaksi on nimetty Jukka Sariola Lihastautiliitosta. VANEn sivuilla on
luettavissa asettamispäätös, josta selviää neuvoston kokoonpano. Neuvoston
ensimmäinen kokous järjestetään maaliskuun alussa, jolloin hyväksytään
toimintasuunnitelma vuodelle 2016.
VANE antaa omaa asiantuntija-apuaan ja pientä taloudellista tukea kunnallisten
vammaisneuvostojen yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Vuonna 2016
tuetaan YK:n vammaisyleissopimukseen ja vammaispoliittisesti ajankohtaisiin
asioihin liittyvien koulutusten järjestämistä.
Tulevat tapahtumat
Pohjoismainen seminaari ja VAMPO-päätösseminaari 9.–10.3.2015
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää, yhdessä sosiaali- ja
terveysministeriön, valtakunnallisen vammaisneuvoston VANEn, Vammaisfoorumin
ja Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston kanssa, kaksipäiväisen
vammaispoliittisen seminaarin. Tapahtumapaikka on Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen päärakennus Helsingissä.
Ensimmäisenä päivänä, 9.3.2016, käsitellään vammaispoliittisia strategioita ja YK:n
vammaisyleissopimuksen vaikutuksia Pohjoismaissa. Seminaarikieli on englanti
(simultaanitulkkaus suomen ja ruotsin kielille). Tarkemmat tapahtumatiedot ja
ilmoittautuminen Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen verkkosivujen kautta, linkki:
http://www.nordicwelfare.org/Events/Disability-Policies-and-the-impact-ofUNCRPD-in-the-Nordic-region/
Toinen päivä, 10.3.2016, on Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010–
2015 päätösseminaari. Seminaarikieli on suomi (simultaanitulkkaus ruotsin kielelle).
Tarkemmat tapahtumatiedot ja ilmoittautuminen THL:n verkkosivujen kautta, linkki:
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1377121
ESKEn Kodin esteettömyysratkaisuja -koulutukset
Kodin esteettömyysratkaisuja - Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn avoimet
yleisötilaisuudet
Aika ja paikka:
7.4. klo 17.00–19.30 Kampin palvelukeskus, Helsinki
14.4. klo 17.00–19.30 Pääkirjasto Apila, Seinäjoki

29.9. klo 17.00–19.30 Kulttuurikeskus, Kemi
13.10. klo 17.00–19.30 Sokos Vaakuna, Kouvola
10.11. klo 17.00–19.30 kirjasto, Joensuu
Tavoitteena on saada perustietoa esteettömyydestä. Koulutukset ovat maksuttomia
ja niihin osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Kohderyhmänä ovat
lapsiperheet, ikäihmiset, liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt ja muut aiheesta
kiinnostuneet. Koulutukset järjestää Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE.
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät
Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät järjestettiin Helsingissä joulukuussa ja
paikalla oli lähes 200 osallistujaa. Pahoittelemme päivän videoinnissa ilmenneitä
häiriöitä.
Päivän materiaalit ovat nyt saatavissa VANEn sivuilla. Sivuilta löytyvät PowerPoint materiaalit ja videoidut puheenvuorot (ilman mainoksia, jotka häiritsivät suoraa
lähetystä).
VAMPO:n seuranta
Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO:n ohjelmakausi päättyi vuoden 2015
lopussa. Loppuraportti on valmisteilla ja se julkaistaan alkuvuodesta. VAMPO:n
loppuseminaari järjestetään maaliskuussa, siitä lisätietoa yllä.
VANE teki keväällä 2015 kyselyn kunnallisille vammaisneuvostoille VAMPO:n
vaikuttavuudesta kuntatasolla – kiitos vielä kaikille vastanneille. VANEn
korkeakouluharjoittelija Iiro Toikka on työstänyt kyselyn tuloksista raportin. Raportti
on saatavilla VANEn sivuilla.
Lisää ajankohtaisia asioita
Saadaksenne tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, kannattaa seurata
VANEn kotisivuja osoitteessa www.vane.to. Kotisivujen on tarkoitus uudistua
myöhemmin tänä vuonna. VANE ylläpitää kunnallisten vammaisneuvostojen
sähköpostilistoja omaa postitustaan varten ja kokoaa kotisivuilleen kunnallisten
neuvostojen yhteystietoja. Tarkistattehan, että tietonne on ajan tasalla ja
ilmoitattehan tarvittaessa uudet yhteystietonne tiedonkulun varmistamiseksi.

