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Kuulumiset



KVPS:N KUULUMISIA MUKANA-VERKOSTOLLE
• STEAN Paikka auki-avustusohjelman avulla palkattu kaksi työntekijää 

(työvalmentaja ja siistijä/toimistoapulainen)

• KVPS:n Paikka auki-tiimiin kuuluu lisäksi kaksi työntekijää projektiassistentti 
ja toinen siistijä

• ESR rahoitteinen KOP-hanke (2019-2022) siirtyi marraskuussa 2019 
KVPS:lle. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymistä Pirkanmaan alueella ja etenkin tuoda vahvasti esille 
kehitysvammaisten henkilöiden potentiaali tehdä töitä. Hankkeen 
asiakkaista 12 on kirjoitettu työsopimus. 

• Syksyllä tulossa Rakennettaisko lasten ja nuorten tulevaisuus yhdessä? -
webinaarisarja

• Muuta: Kehitysvammaisten tukiliitolla tulossa syksyllä Tietoa tulevaan –
verkkokurssi, Tukiliiton ja KVPS:n yhteistyönä tulossa Taitoa tulevaan 
valmennus itsenäistyvien nuorten perheille



Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry 
- kuulumiset
• Etätoiminta: Järjestämme kesäkuussa kaksi 

verkkotapahtumaa: aikuisille verkkoluento ja 
vertaiskeskustelu ja lapsille leikkituokio. Lisäksi 
kesän aikana järjestämme erilaisia kilpailuja 
lapsille ja nuorille.

• Lähitoiminta: Käynnistellään rajoitusten 
puitteissa. Kesäkuussa järjestämme Kesäpäivät 
Kannonkoskella ja elokuussa vertaisperhekurssin 
mikrotia –lasten perheille.

• Paikka auki – avustusohjelman kautta olemme 
rekrytoimassa nuorta työntekijää 
järjestöassistentiksi.



Invalidiliitto – ajankohtaista

• Nuoret vaikuttajat kehittämässä valmiita esityspaketteja mm. opinto-
ohjauksen ja opetuksen tueksi. Sopivat esimerkiksi erilaisiin 
tapahtumiin ja oppilaitoksiin. Kokemusnäkökulmaan pohjautuvia.

• Tulossa syksyllä nuorten vierailu eduskunnan Vamyt-työryhmään

• Useamman järjestön Seitti-toiminta siirtynyt verkkoon hyvällä 
menestyksellä, paljon toimintaa. DJ-keikat, työpajat, luennot, 
päiväkahvittelut jne. Mm. Veikkauksen ja Sosten sivuilla tuotu asiaa 
esiin kirjoitusten muodossa: 
https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/article/avustukset/2020/invalidiliitto

• Menossa hanke Itä-Suomen alueella, etsivää vammaisnuorisotyötä. 
Tavoitteena osallisuus ja syrjäytymisen riskin vähentäminen. Hanke 
kestää alkuvuoteen 2021
• https://www.invalidiliitto.fi/toimintahankkeet-ja-projektit/parasta-nuori

https://www.invalidiliitto.fi/toimintahankkeet-ja-projektit/parasta-nuori


Matti Mäkelä 
Aluevastaava
Omaishoitajaliitto 

▪ Ihme ja Kumman kantelu työllistymisen asioista Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle
-
- Ihme ja Kumma suunnittelee edelleen kantelun tekemistä, mutta etsii vielä lakimiestä auttamaan sen laatimisessa. 
- Jos joku Mukana-verkostosta haluaa olla kantelussa mukana vaikka tuomalla esimerkkejä vallitsevista epäkohdista 

maassamme, ole yhteydessä minuun: matti.makela@omaishoitajat.fi  

▪ Termit profiloivat henkilöitä ja ihmisryhmiä 

- Vammaiset nuoret kuulostaa meidän muiden keksimältä määritelmältä, ikään kuin olisi ensin vammainen ja sitten vasta                 
nuori. Samoin termi vajaakykyinen ei juuri koskaan kuulosta oikeaan osuvalta. 
- Nuoret itse käyttäisivät luultavasti itsestään jotain muuta määritettä kuten nuori, jolla on haasteita xx asioissa tai 

tavallinen nuori, joka tarvitsee tukea jossain asiassa.
- Lainsäädäntömme alleviivaa näillä termeillä profiloitumista ja tekee aika hallaa yksilöille. Toivon, että uudessa 

vammaispalvelulaissa olisi joku muu nimi. 
- Osa nuorista voi käyttää vammainen-sanaa, koska se on niin syvään iskostettu heihin ja heidän ympäristöönsä.
- Yhteistä termiä on tosin vaikea keksiä, tilannekohtaisiin se on helpompaa. 
- Mutta lapsi tai nuori, joka tarvitsee erityistä tukea, kuulostaa jo yleissanontana paljon paremmalta.   



Annika Tyynysniemi
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijatyö Keski-Suomessa
Lapsi- ja perhetyön asiantuntijatehtävät valtakunnallisesti

Nivelvaiheen nuorten ja näkövammaisten opiskelijoiden asioissa tulee tyypillisimmin 
seuraavia kysymyksiä:

▪ Onko Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan / lääkärinlausuntoon 9. luokan keväällä kirjattu olennaiset asiat mm. 
nuoren kuntoutusrahan kannalta

▪ Onko nuori tietoinen vammaispalvelun palveluista (VPL-matkat opiskeluihin/vapaa-ajalle, avustaja opiskeluun ja vapaa-
ajalle, liikkumistaidon ohjaus opiskeluympäristöön/vapaa-ajalle, kodinmuutostyöt, valaistustyöt opiskelupaikkaan, 50% 
puhelimesta)

▪ Kelan apuvälineiden hakuprosessi  ja myönnetyn laitteen ohjaustunnit

▪ Näkövammaisten liiton Työelämäpalvelujen työelämäasiantuntija Ville Ukkolan palvelut





Kehitimme nopeasti keväällä uuden 
matalan kynnyksen tukipalvelun osaksi 
Leijonapartion toimintaa: 
Ruokassin arvo 80€ - sisältää 
peruselintarvikkeita – toimitettuna tai 
noutopisteestä haettuna. 

Suunnitteluasteella aiemmin olleet vertaistuki-chatit alkoivat. 
Paikallisille vertaistukiryhmille järjestetty Teams kokouksia 
korvaamaan peruutettuja vertaistukiryhmien tapaamisia.

Leijonaemoissa totuttu 
etäpalavereihin, jäsenten 
yhteydenotot tulevat 
puhelimella & 
sähköpostilla joten 
siirtyminen etätöihin oli 
vaivatonta ja sujuvaa. 


