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Salla-Mari Pekkola, sihteeri 
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NOKIAN KAUPUNGIN 
VAMMAISNEUVOSTO 1.6.2019–31.5.2021

Henkilö istuu pyörätuolissa 
kesäpäivänä puun alla katsoen 
maisemaa.



l vaikuttaa asenteisiin

l edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjär-
jestöjen yhteistoimintaa Nokialla

l seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kun-
toutusmahdollisuuksien kehitystä

l tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätök-
sentekijöille

l vaikuttaa yhteiskuntasuunnitteluun, esteettömään rakentami-
seen ja tapahtumien esteettömyyteen

l kannustaa vammaisia henkilöitä olemaan aktiivisia kuntalaisia 
ja osallistumaan kaikkeen tarjolla olevaan toimintaan

l noudattaa kaupunginhallituksen hyväksymää vammaisneu-
voston toimintasääntöä

VAMMAISNEUVOSTO

l kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat 
mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja 
kaupungin edustajat. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantunte-
musta vammaisuuteen ja vammaisten ihmisten arkeen liittyvissä 
asioissa

l kolmen vammaisjärjestöjen esittämän jäsenen ja kolmen kau-
pungin valitseman jäsenen sekä sihteerin muodostama toimielin. 
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on varajäsen

l valitsee varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan

VAMMAISNEUVOSTO ON
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