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VUODELTA 2017 

 

 

Tornion kaupungin vammaisneuvosto vuonna 2017: 

Tornion Invalidit ry., Raimo Toratti, pj 

Lapin Näkövammaiset ry: Tornion kerho., Soile Järvirova, vpj 

Tornion seurakunta, Toini Pieskä 

Tornion kaupunginhallitus, Outi Keinänen 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Pertti Pirttimaa, Hanna Hukkanen 

Liikuntatoimi, Teija Kaartinen 

Tekninen keskus, Riitta Isto 

Tornion Reuma ry., Anneli Ajanki 

Tornion Kuulo ry., Anneli Mattinen 

Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry.,Tornion osasto,  Hilkka Ihme 

Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys ry., Eija Kauppi 

sihteeri Hanna Halmkrona, vanhus- ja vammaispalvelut 

 

 

Vammaisneuvosto on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta: 20.2., 15.5.,  28.8. ja 

24.10.2017. Kokouksissa on käsitelty yhteensä 42 pykälää. 

Puheenjohtajana on toiminut Raimo Toratti, Tornion Invalidit ry:stä, ja 

varapuheenjohtajana Soile Järvirova, Lapin Näkövammaisista, Tornion kerhosta. 

 

Tornion vammaisneuvoston toimintaan vuonna 2017 oli varattu rahaa 4785 euroa. 

Vuodelle 2018 määrärahoja on varattu 4356 euroa. 

 

Vammaisneuvostoon kuuluu 11 jäsentä sekä sihteeri vanhus- ja vammaispalveluista. 

Pysyviä jäseniä ovat: Tornion Invalidit ry., Tornion Näkövammaiset ry., Tornion seurakunta 

sekä edustaja kaupunginhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, 

elämänlaatulautakunnasta sekä teknisistä palveluista. Vammaisneuvostossa on neljä 

vaihtuvaa järjestöjäsentä. Näiden järjestöjen jäsenyys kestää kaksi vuotta. 

 

 



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.  

 

Vuonna 2016 tehtiin Tornion vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2016-2020. Vuonna 2017 

on jatkettu tätä työtä. 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 ja Haaparannan vammaisneuvostot tekevät yhteistyötä. Haaparannan 

vammaisneuvoston jäseniä on osallistunut Tornion vammaisneuvoston kokouksiin kaksi 

kertaa vuonna 2017. Kokouksissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, mm. 

esteettömyydestä ja sotesta. 

 

 

VAMMAISNEUVOSTON TEKEMÄT ESITYKSET JA KANNANOTOT:  

- Esitys esteettömästä kalastuspaikasta kaupunkialueelle tekniselle lautakunnalle 

- Uusien valtuutettujen esitteleminen vammaisneuvostolle 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Vammaisneuvoston sihteeri  Vammaisneuvoston puheenjohtaja 

Hanna Halmkrona   Raimo Toratti 

 


