TORNION KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2016

Tornion kaupungin vammaisneuvosto vuonna 2016:
Tornion Invalidit ry., Raimo Toratti, pj
Tornion Näkövammaisten kerho., Soile Järvirova
Tornion seurakunta, Toini Pieskä
Tornion kaupunginhallitus, Outi Keinänen
Sosiaali- ja terveyslautakunta, Pertti Pirttimaa
Liikuntatoimi, Teija Kaartinen
Tekninen keskus, Riitta Isto
Tornionseudun mielenterveysyhdistys ry., Helena Kiviniemi
Länsipohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry., Marjatta Uusitalo
Tornion Reuma ry., Anneli Ajanki
Länsi-Pohjan Kuurot ry., ei edustajaa
sihteeri Hanna Halmkrona, vanhus- ja vammaispalvelut

Vammaisneuvosto on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta: 24.5., 24.8., 24.10., ja
19.12.2016. Kokouksissa on käsitelty yhteensä 36 pykälää.
Puheenjohtajana on toiminut Raimo Toratti, Tornion Invalidit ry:stä, ja
varapuheenjohtajana Soile Järvirova, Tornion Näkövammaisten kerhosta.

Tornion vammaisneuvoston toimintaan vuonna 2016 oli varattu rahaa 4880 euroa.
Vuodelle 2017 määrärahoja on varattu 4785 euroa.

Vammaisneuvostoon kuuluu 11 jäsentä sekä sihteeri vanhus- ja vammaispalveluista.
Pysyviä jäseniä ovat: Tornion Invalidit ry., Tornion Näkövammaiset ry., Tornion seurakunta
sekä edustajat Tornion kaupunginhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta,
liikuntatoimesta sekä teknisestä keskuksesta. Vammaisneuvostossa on neljä vaihtuvaa
järjestöjäsentä. Näiden järjestöjen jäsenyys kestää kaksi vuotta. Erovuorossa vuonna
2016 ovat olleet: Länsipohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. ja Tornionseudun
mielenterveysyhdistys ry.

TAVOITE & TOIMINTA:
Vammaisneuvoston tavoitteena on ollut toimia yhdyssiteenä Tornion kaupungin
viranomaisten ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen välillä jo usean vuoden ajan. Pitkäaikaisena
tavoitteena on ollut myös vaikuttaa esteettömämpään rakentamiseen ja ympäristöön
kaupungissa.

Vammaisneuvoston jäseniä on ollut mukana tekemässä Tornion vammaispoliittista
ohjelmaa, joka valmistui vuoden 2016 lopulla.

Vammaispoliittiseen työryhmään kuuluivat:
Pekka Pelttari, pj

sos. ja terv.ltk pj

Kaarina Meller, vpj

sos. ja terv.ltk vpj

Raimo Toratti

Tornion Invalidit ry.

Soile Järvirova

Lapin näkövammaiset ry., Tornion osasto

Leena Karjalainen

perusturvajohtaja

Anneli Karjalainen/

sos.työn johtaja (31.7.2016 saakka)

Juha Fränti

sos.työn johtaja (1.8.2016 alk.)

Outi Keinänen

kaupunginhallitus

Liisa Kalliainen

vammaispalvelut, sos.tt

Hanna Halmkrona

vammaispalvelut, sos.ohjaaja

Nina Koskenranta

opiskelija

Vammaispoliittisen ohjelman avulla on tarkoitus tukea vammaisten kuntalaisten
osallisuutta ja kehittää asuinympäristöä, elinolosuhteita ja palveluja siten, että vammaiset
henkilöt kykenisivät toimimaan mahdollisimman tasavertaisesti muiden kuntalaisten
kanssa.
Vammaispoliittiseen ohjelmaan on kirjattu kehittämistavoitteita vuosille 2016-2020 Tornion
kaupungille. Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata säännöllisesti vammaispoliittisen
ohjelman toteutumista ja tiedottaa siitä kaupunginhallitukselle.

Tornion vammaisneuvoston jäseniä on ollut mukana myös asiantuntijaryhmässä, jossa on
jäseniä Suomesta ja Ruotsista. Ryhmä on käsitellyt ajankohtaisia asioita ja mm.
esteettömyys- ym. muita asioita rajan molemmin puolin. Tornion vammaisneuvosto ei

saanut kaupunginhallitukselta virallistamislupaa tälle ryhmälle. Jatkossa yhteistyö
järjestetään vammaisneuvostojen välillä.

VAMMAISNEUVOSTON TEKEMÄT ESITYKSET:
Vuonna 2016 vammaisneuvosto on tehnyt kaksi esitystä Tornion kaupungille:
Esitys esteettömästä kalastuspaikasta kaupunkialueelle sekä esitys vammaistyöryhmän
perustamisesta.
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Vammaisneuvoston sihteeri

Vammaisneuvoston puheenjohtaja

Hanna Halmkrona

Raimo Toratti

