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Presidenttiehdokkaat vammaisten nuorten tentissä

Joko tiedät, ketä äänestät? Tutustu nuorten ehdokkailta saamiin vastauksiin koskien 
vammaisten tasa-arvoa, osallisuutta, työtä ja asumista. Kysymyksiä esittivät 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Lauttasaaren asuntojen opiskelijat sekä 
Me Itse ry:n jäsenet eri puolilta Suomea. 
Ehdokkaiden vastaukset löytyvät Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön 
kotisivuilla sekä Vernerin vaalisivuilla. 

Tutustu vastauksiin Vamlasin sivuilla

Tutustu presidenttiehdokkaiden vastauksiin Vernerin vaalisivuilla. 

Kehitysvammaliiton kirjasto palvelee kaikkia

Kehitysvammaliiton kirjasto on kaikille avoin valtakunnallinen vammaisalan 
erikoiskirjasto, joka sijaitsee Helsingin Malmilla. Kirjaston aineistot on koottu Kevali-
kokoelmaan. Kirjaston Kevali-kokoelmassa on kotimaista ja kansainvälistä tutkittua 
tietoa vammaisuudesta, erityisesti kehitysvammaisuudesta, vammaispalveluista ja 
palvelujen laadusta, vammaisten ihmisten elinoloista ja hyvinvoinnista sekä 
työmenetelmistä ja 
-välineistä. Kokoelmaa voi selata vapaasti internetissä. 

Lehtiportaali sisältää sähköisiä aineistoja, tieteellisten lehtien artikkeleita joko 
viitetiedostoina, abstraktin kera tai kokotekstitiedostoina.

Kehitysvammaliiton kirjasto lainaa omasta kokoelmastaan aineistoa Suomessa 
asuville. Aikakauslehtiä kirjasto ei lainaa, mutta niiden artikkeleista on mahdollista 
ottaa kopioita. Käsikirjastoon ja Tikoteekin käsikirjastoon sijoitetuista aineistoista 
kirjasto antaa harkinnan mukaan lyhyitä lainoja, esimerkiksi viikonlopuksi. Myös 
VATES-säätiön julkaisut löytyvät kirjaston aineistoista.

Lue lisää

Järjestöjen mahdollisuudet työllistää ja tuottaa 
sosiaalipalveluja ovat heikentyneet

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen mahdollisuudet työllistää osatyökykyisiä ja vaikeasti 
työllistyviä sekä tuottaa alan palveluja ovat heikentyneet, kertoo Sosiaali- ja 
terveysturvan keskusliiton (STKL) Järjestöbarometri 2011. 

Erilaisten työllistämistoimien piirissä oli viime vuonna noin 126 000 suomalaista, 
joista järjestöt ja säätiöt työllistivät noin 30 000 ihmistä. 

– Käytännössä nämä yhdistykset antavat mahdollisuuden päästä työllistymispolun 
alkuun juuri heille, joita muut tahot eivät ole valmiita työllistämään, sanoo 
toiminnanjohtaja Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta (STKL). 
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Palkkatuki on ollut yhdistyksille tärkeä työllistämisen muoto, mutta palkkatuella 
työllistettyjen määrä on yhdistyksissä kolmessa vuodessa vähentynyt. 

– Merkittävä osa järjestöjen työllistämispotentiaalista ja ennen kaikkea 
osatyökykyisten ihmisten resursseista jätetään käyttämättä. Syynä ovat palkkatuen 
perusteiden muutokset ja de minimis -säännöstö, joihin tarvitaan pikaista korjausta, 
Riitta Särkelä toteaa.

Lue lisää

Tasavallan presidentti Tarja Halonen autistien ja Rett-
henkilöiden tuen kunniajäseneksi

Syksyllä 2011 Autistien ja Rett-henkilöiden Tuki ry pyysi tasavallan presidentti Tarja 
Halosta yhdistyksen kunniajäseneksi. Ennen joulua yhdistys sai vastauksen 
presidentin suostumuksesta ottaa vastaan kunniajäsenyys.

”Presidentin kiinnostus antaa tukensa vammaisten henkilöiden omaisjärjestölle 
ilahduttaa kaikkia yhdistyksen jäseniä. Koska tietämys autismikirjon henkilöiden 
erityistarpeista on Suomessa edelleen puutteellista, kaikki kannustus toimintaan 
heidän puolestaan on tarpeen”, toteaa Autistien ja Rett-henkilöiden Tuen 
puheenjohtaja Marjo Lamminen.

Vammaisfoorumin työllisyysryhmän esite on päivitetty

Vammaisfoorumi ry on 27 kansallisen vammaisjärjestön muodostama yhteistyöelin, 
jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen 
osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa 
jäsenjärjestöjensä kautta noin 340 000 suomalaista vammaista.

Tutustu päivitettyyn esitteeseen

Tule työlainsäädäntö-koulutukseen Helsinkiin

Osatyökykyinen avoimille työmarkkinoille - työlainsäädännön perusteet 
-koulutuksen ohjelma on valmistunut. Koulutus toteutetaan 14. - 15.3.2012 
Helsingissä. Kouluttajana on oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, opettaja Jaana 
Paanetoja.

Lue lisää

Tutustu säätiön muuhun koulutustarjontaan.

Mikäli yhteystietosi muuttuvat tai et halua verkostotiedotetta, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
vates-saatio@vates.fi
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