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Menossa koko kansan sosiaalifoorumiin? 

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään Helsingin ruotsinkielisellä työväenopistolla 
Arbiksella 20.-21.4.2013, osoite Dagmarinkatu 3. 

Huomaa ainakin nämä:
· Osatyökykyiset ja työelämä – 75 % työllisyysasteen Suomi v. 2020
lauantaina klo 14-16 (luokka 21)
Järjestäjinä VATES-säätiö, Kiipulasäätiö, SOSTE

· Välityömarkkinat – sosiaalinen työllistäminen murroksessa!
lauantaina kello 16-18 (juhlasali)
Paneelissa mm. Tarja Filatov ja Outi Alanko-Kahiluoto. 
Järjestäjinä EHYT ry, TVY ry, SOSTE, THL

Lue lisää

Simo Vehmas valittiin vammaistutkimuksen professoriksi 

Kasvatustieteiden tohtori Simo Vehmas on valittu Helsingin yliopiston 
vammaistutkimuksen professoriksi. Vehmas aloittaa viisivuotisessa virassaan 
elokuun alussa. Professuurin on lahjoittanut joukko vammaisjärjestöjä, mukana 
myös VATES-säätiö. Vehmaksen tehtävänä on käynnistää yhteiskuntatieteellisen 
vammaistutkimuksen tutkimus ja opetus Helsingin yliopistossa. 

Simo Vehmas toimii tällä hetkellä erityispedagogiikan professorina Jyväskylän 
yliopistossa. Hän on erikoistunut vammaisuuden teoreettisiin ja filosofisiin 
kysymyksiin. Vehmas toimii myös Pohjoismaisen vammaistutkimusverkoston 
NNDR:n puheenjohtajana.

NyTy –kurssi nuorille 

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus järjestää NyTy – nyt kohti työelämää
–kurssin ammattiin valmistuneille liikuntavammaisille nuorille, jotka eivät vielä ole 
työllistyneet. 

Kurssin tavoitteena on lisätä valmiuksia hakeutua työelämään, opastaa käytännön 
pulmissa ja antaa tietoa erilaisista työllistymismahdollisuuksista ja työelämän 
pelisäännöistä. 

Kurssi on kaksiosainen.
a-osa: 14.06. - 16.06.2013 ja
b-osa: 22.11. - 24.11.2013.

Lisätietoa kurssista

Oikeita töitä –seminaari Valkeakoskella 
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Asumispalvelusäätiö ASPA on järjestänyt keväällä useita Työtä – tie osallisuuteen 
–projektiin liittyviä seminaareja. Viimeinen tällainen ”Oikeita töitä – kokemukselliset 
iltapäivät” seminaari vietetään Valkeakoskella 25.4.2013.

Lisätietoa

Näkövammaisten Keskusliitto täyttää 85 vuotta 

Parempi työllisyys ja toimeentulo ovat silti yhä haasteita. Vaikka näkövammaisten 
toimeentulo on vuosikymmenten aikana kohentunut, jää se edelleen 
alhaisemmaksi kuin väestön toimeentulo keskimäärin. Ansiotyöhön pääsee käsiksi 
vain neljä kymmenestä näkövammaisesta työikäisestä. 

Sen lisäksi, että keskustellaan työurien pidentämisestä, Näkövammaisten 
Keskusliitto haluaa nostaa esille etenkin niitä keinoja, joiden avulla 
näkövammaisena pärjää työelämässä. 

Lisätietoa näkövammaisten työllisyydestä: työllisyyspäällikkö Taru Tammi, 
taru.tammi(at)nkl.fi 

Osuuskunta hyvä yrittäjyyden vaihtoehto 

Osuustoiminta on vanha, mutta uudelleen nousussa oleva ja joustava 
yhteisyrittämisen muoto. Osuuskunta voi olla hyvä vaihtoehto myös vammaiselle 
ihmisille aloittaa työnsä. Osuuskuntia on perustettu moneen tarpeeseen. 
Osuuskunnassa yrittäjä voi toimia yhdessä tiiviisti muiden jäsenten kesken, mutta 
yhtä lailla osuuskunta voi toimia yksittäisten yrittäjien markkinointi- ja 
laskutuskanavana tarjoten jäsenilleen samalla kustannussäästöjä hankinnoissa ja 
markkinoinnissa. 

Osuustoiminnasta löytyy paljon lisätietoa netistä. Tässä muutama sivusto: 

Yhdessä yrittämään! –hanke

Osuustoiminta Suomessa

!

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

Sivu 2/2VATES-säätiö

2.9.2014http://www.vates.tx.fi/Verkostotiedote..1.2013?preview=true&loginId=557&hash=988fd...


