VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
Maanantai 28.8.2017

13.00 –15.30

Kaupungintalo, valtuustosali
Läsnä:
Tornion Invalidit ry.
Lapin Näkövammaiset ry.,
Tornion kerho
Tornion seurakunta
Liikuntatoimi
Tornion Reuma ry.
Tornion Kuulo ry.
Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry.,
Tornion kerho

Raimo Toratti
Soile Järvirova

Sihteeri

Hanna Halmkrona

Toini Pieskä
Teija Kaartinen
Anneli Ajanki
Anneli Mattinen
Hilkka Ihme

Poissa:
Tornion kaupunginhallitus
Tekninen keskus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Länsi-Pohjan Allergia- ja
Astmayhdistys ry.

ei vielä edustajaa
Riitta Isto
ei vielä edustajaa
Eija Kauppi

Lisäksi paikalla:
Titta Vasenius, sosionomiopiskelija
Haaparannan vammaisneuvoston jäseniä:
Ilmi Hokkanen, jäsen
Seija Sinihalme, avustaja

§ 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Raimo Toratti avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja totesi kokouksen
päätösvaltaiseksi.

§ 22 ESITYSLISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Vammaisneuvosto hyväksyi esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan muutamien
muutosten jälkeen. Edelliseen pöytäkirjaan päivitetään Tornion Kuulo ry:n Anneli Mattinen
paikalla olevaksi ja seniorimessujen paikka varmistui Putaan hallin sijaan Lapparin tiloihin.

§ 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Ajanki ja Toini Pieskä.

§ 24 HENNA LAUHIKARIN ESITTÄYTYMINEN

Tornion kaupungin puistomestari Henna Lauhikari oli estynyt tulemaan kokoukseen.
Esittäytyminen päätettiin sirtää seuraavan kokouksen esityslistalle ja pyytää Henna
Lauhikaria seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen.

Ehdotettiin

esittäytymisen

yhteydessä

otettavaksi

puheenaiheeksi

Pikisaaren

esteettömäksi kehittäminen ja mahdolliset rakennus- ja kehittämisehdotukset. Näistä esille
nousi muun muassa Pikisaaressa wc-tilojen puuttuminen ja kalatusmahdollisuuksien
parantaminen.

§ 25 MUUTOS SÄÄNTÖKOKOELMAAN

Tornion kaupungin kunnanvaltuusto on valinnut elämänlaatulautakunnan vuosiksi 20172021. Elämänlaatulautakunta vastaa kunnan kirjasto-, museo- ja kulttuuritoiminnasta,
nuoriso-

ja

Lautakunnan

liikuntatoiminnasta,
tehtävänä

terveysliikunnasta
on

sekä

vapaasta

kansalaisvaikuttamisen

sivistystyöstä.
edistäminen.

Elämänlaatulautakunnasta olisi tulossa yksi jäsen mukaan vammaisneuvoston toimintaan
ja kokouksiin. Jäsen varmistuu myöhemmin.

Vammaisneuvoston

asetuskokoelmaan

tulisi

tehdä

muutos,

jossa

lisätään

vammaisneuvoston kokoonpanoon elämänlaatulautakuntan edustaja.

Hyväksyttiin muutos ja päätettiin, että sihteeri Hanna Halmkrona tekee lisäyksen
asetuskokoelman asetukseen vammaisneuvoston kokoonpanosta ja hyväksyttää tämän
kaupunginvaltuustolla.

§ 26 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN SEURANTA JA TOTEUTUMINEN

Vammaispoliittisen ohjelman toteutuminen edellyttää sen säännöllistä seurantaa. Vastuu
seurannasta on vammaisneuvostolla, joka tiedottaa kaupunginhallitukselle ohjelman
toteutumisesta.

Keskusteltiin

Tornion

parannussuunnitelmista.
rakennussuunnitelmat

kaupungin

uimahallin

Vammaisneuvosto

remontti-,

haluaisi

rakennus-

ja

korjaus-

ja

saada

nähtäville kaikista Tornion julkisiin rakennuksiin ja paikkoihin

tehtävistä muutostöistä.

Päätettiin pyytää kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pekka Pelttari seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen.

Keskusteltiin siitä, kuinka kuntalaiset voisivat antaa palautetta vammaisneuvostolle
esteettömyyteen liittyen. Ehdotettiin Kemi-Tornion lehteä ja, että siihen voitaisiin tehdä
juttu vammaisneuvostosta ja vammaispoliittisen ohjelman seurannasta ja toteutumisesta.
Näin saataisiin enemmän tietoa yleisesti ja saataisiin myös palautetta saavutettavuudesta
ja esteettömyydestä. Soile Järvirova lupasi ottaa yhteyttä mediaan.

Ehdotettiin,

että

pyydetään

eri

lautakunnilta/esimiehiltä

raporttia

siitä,

miten

vammaispoliittinen ohjelma toteutuu heidän osa-alueellaan ja toiminnassaan ja miten se
on

huomioitu

toiminnassa.

Päätettiin

pyytää

esimiehiltä

kirjallista

vastausta

vammaispoliittisen ohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Seuranta raportoidaan
myöhemmin kaupunginhallitukselle.

§ 27 LAPIN VAMMAISTYÖN KOORDINAATIOTYÖRYHMÄN ESITTELY

Lapin vammaistyön koordinaatiotyöryhmä kokoontui 1.6.2017. Puheenjohtaja esitteli
asiaslistan. Käsiteltävänä asiana työryhmän kokouksessa oli erilaisia vammaistyötä
koskevia asioita, mm. lakimuutokset ja Sote-lainsäädännön muutokset. Seuraava
koordinaatiotyöryhmän kokous on lokakuussa.

§ 28 HAAPARANNAN KUULUMISET

Haaparannan vammaisneuvosto tekee uudelleenarvion syksyn aikana onko Haaparanta
esteetön. Arvioinnissa otetaan huomioon talvivalaistukset ja lumen tuomat haasteet mm.
aurauksen suhteen. Tarkoituksena on järjestää kunnanvaltuuston jäsenille kaupunkikierros
esteettömyyden ja liikuntarajoitteiden näkökulmasta ja tällä ottaa kantaa esteettömyyden
kehittämiseen.
Haasteena Haaparannan vammaisneuvostolla on esteettömyys kaupungilla ja teiden
ylläpito ja korjaus.

Haaparannalla on ensi vuonna vammaisneuvoston vaalit. Vaalit tapahtuu aina 4 vuoden
välein. Haapanannan vammaisneuvostossa istuu 5 vammaishallituksesta, 2 tornion
vammaisneuvostosta (Soile ja Raimo) ja lisäksi kaupungin henkilökuntaa sosiaali, sivistysja rakennuspuolelta.

§ 29 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

13.9. Haaparannan vammaisneuvoston kokous, johon Raimo Toratti ja Soile Järvirova
osallistuvat
14.-15.-9.2017 Apuvälinemessut Luuleåssa, Ruotsissa
9.-11.11.2017 Valtakunnalliset apuvälinemessut Tampereella
Soveltava liikunta 2017 – aikataulu Tornion kaupungin sivuilla, myös pöytäkirjan liitteenä
(https://www.tornio.fi/index.php?p=Erityisliikunta_2&highlight=soveltava+liikunta)
30.9.2017 invalidiliiton Sote-kierros Rovaniemellä, Pohjanhovissa klo. 10-16
Tornion Seurakunta on irtisanoutunut Kirkkolaiva-lehdestä, seurakunnan ilmoitusten jako
ja levityksen jatko on vielä epäselvä.

§ 30 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous pidetään 24.10.2017 klo 13-15.00 kaupungintalon valtuustosalissa.
Kokoukseen kutsutaan myös Haaparannan vammaisneuvosto, Tornion kaupungin
puistomestari Henna Lauhikari, kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio ja kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Pekka Pelttari.
Ehdotettiin että vammaisneuvosto etsisi Tornion kaupungista hyvän ja esteettömän paikan
ja antaisi sille tunnustusta. Tämä antaisi myönteistä palautetta kaupungille. Asia jätetään
käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
§ 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

______________________________
Raimo Toratti
puheenjohtaja

_____________________________
Hanna Halmkrona
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

____________________ ___/___ 20__

__________________ ___/___ 20___

________________________________
Anneli Ajanki

_______________________________
Toini Pieskä

