
 TORNION KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 

VUODELTA 2018 

 

 

Tornion kaupungin vammaisneuvosto vuonna 2018: 

Tornion Invalidit ry., Raimo Toratti, pj 

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

Tornion seurakunta, Toini Pieskä 

Tornion kaupunginhallitus, Kaisa Juuso 

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Hanna Hukkanen, varajäsen Birgit Hietanen 

Liikuntatoimi, Teija Kaartinen 

Tekninen keskus, Elina Pelttari 

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

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

Tornion Sydänyhdistys ry., Teuvo Alatalo 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry., Eila Hietaniemi 

sihteeri Hanna Halmkrona, vanhus- ja vammaispalvelut 

 

 

Vammaisneuvosto on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta. Kokouksissa on käsitelty 

yhteensä 40 pykälää. 

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

varapuheenjohtajana Soile Järvirova, Lapin Näkövammaisista, Tornion kerhosta. 

 

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.  

 

Vammaisneuvoston tehtävänä on ollut mm. seurata Tornion vammaispoliittisen ohjelman 

toteutumista. Vammaispoliittinen ohjelma on tehty vuosille 2016-2020. 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.  

 

Vammaisneuvosto on esittäytynyt kaupunginvaltuustolle tammikuussa 2018. Tavoitteena 

on ollut saada vammaisneuvostoa näkyvämmäksi kutsumalla vammaisneuvoston 

kokouksiin mukaan edustajia kaupungin eri organisaatioista keskustelemaan mm. 

kuntalaisia koskevista asioista. 

 

Tornion ja Haaparannan vammaisneuvostot ovat tehneet yhteistyötä. Haaparannan 

vammaisneuvoston jäseniä on osallistunut Tornion vammaisneuvoston kokouksiin kaksi 

kertaa vuonna 2018. Näissä kokouksissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, mm. 

esteettömyydestä ja sotesta Torniossa ja Haaparannalla. 

 

Vammaisneuvostosta on valittu edustaja ja varajäsen maakunnalliseen 

vammaisneuvostoon: Tornion edustajana on Raimo Toratti ja varajäsenenä Soile 

Järvirova.  

 

Vammaisneuvosto antoi keväällä kunniamaininnan Tornion Taksi oy:lle esteettömyyden 

edistämisestä ja hyvästä palvelusta vaikeavammaisia kohtaan.  

 

 

 

 

 

 


