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§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Raimo Toratti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin kokous laillisesti
kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Mattinen ja Eila Hietaniemi.

§ 4 VAMMAISNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.
Päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa tämän vuoden Raimo Toratti. Varapuheenjohtajaksi
valittiin Anneli Mattinen.

§ 5 VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO VUOSINA 2020-2021
Todettiin, että vammaisneuvoston kokoonpano on edelleen sama kuin v. 2019.
Vammaisneuvoston vaihtuvat järjestöjäsenet valitaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yhteistyökokouksessa aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosina 2020 ja 2021 järjestöjen
yhteistyökokousta ei ole pidetty lainkaan korona epidemian vuoksi. Tämän vuoksi entiset
järjestöjäsenet jatkavat vammaisneuvoston jäseninä toistaiseksi.

§ 6 TOIMINTAKERTOMUKSET V. 2019 JA 2020, TOIMINTASUUNNITELMAT V. 20202021
Merkitään tiedoksi, että kaupunginhallitukselle on annettu liitteenä olevat
toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat. Kaupunginhallitus on käsitellyt ja merkinnyt
tiedoksi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja vuoden 2021 toimintasuunnitelman
kokouksessaan 1.2.2021.
Anneli Mattinen esitti toivomuksen, että seuraavaan v. 2022 vammaisneuvoston
toimintasuunnitelmaan lisättäisiin maininta, että vammaisneuvosto tekee tarvittaessa
aloitteita ja antaa lausuntoja vammaisten torniolaisten elämänlaadun parantamiseksi ja eri
hallintokuntien lisäksi myös yrityksille.

§ 7 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYS
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeää työryhmän valmistelemaan
vammaispoliittista ohjelmaa seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Edellinen vammaispoliittinen
ohjelma on laadittu vuosille 2016-2020.

§ 8 JULKISTEN TILOJEN REMONTIT
Merkittiin tiedoksi, että Rajakartanoon on tulossa ilmastointiremontti v. 2022. Siinä
yhteydessä on suunniteltu rakennettavaksi henkilöhissi Aineen taidemuseon puolelle. On
myös tarkoitus tehdä parannuksia kirjaston puolen hissille kulkuun. Päätettiin suositella
vammaisneuvoston jäsenille tutustumista Rajakartanon tiloihin ennen remontin alkua
mahdollisten esteiden kartoittamiseksi.
Kaupungintalon remontin osalta todettiin, että vammaisneuvosto tutustuu uusittuihin tiloihin
sen jälkeen, kun remontti on valmistunut. Pyritään järjestämään seuraava
vammaisneuvoston kokous kaupungintalolla.
Keskusteltiin myös hotellien terasseista, jotka usein haittaavat liikuntaesteisten ja
näkövammaisten kulkua. Päätettiin selvittää rakennusvalvonnasta, onko lupaehdoissa
huomioitu esteettömyyttä.

§ 10 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-

Anneli Mattinen kertoi näkövammaisten vaikeuksista kulkea Rajalla kauppakeskuksessa. Päätettiin, että vammaisneuvosto esittää Rajalla kauppakeskuksen yhteisömanagerille Eija-Sinikka Juholle, että kauppakeskus
huomioisi näkövammaiset asiakkaat asentamalla lattiaopasteita INFO-pisteeseen,
hissille ja WC:hen. Lattiaopasteet ovat metallilistoja, jotka on helppo tunnistaa
valkoisella kepillä ja joiden avulla näkövammaiset voivat suunnistaa. Lisäksi
vammaisneuvosto esittää, että miesten ja naisten WC –merkinnät tehtäisiin
pistekirjoituksella M- ja N –merkinnöin.

-

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman mukaan neuvosto jakaa Esteettömyyden
edistäminen –kunniakirjan sellaiselle torniolaiselle yrittäjälle/yritykselle, joka on

huomioinut työssään tai toiminnassaan positiivisesti vammaisia henkilöitä. Raimo
Toratti esitti, että tänä vuonna kunniakirja annettaisiin Grand Hotel Mustaparralle ,
joka on huomioinut hyvin pyörätuolin käyttäjät. Päätettiin antaa kunniakirja em.
yritykselle.
-

Merkittiin tiedoksi, että Raimo Toratti on menossa Tornion edustajana Simon
Alaniemeen 10.6.2021 esteettömän lohikalastuspaikan esittelytilaisuuteen. Päätettiin
maksaa matkakorvaus vammaisneuvoston määrärahoista.

-

Seuraava vammaisneuvoston kokous pyritään järjestämään kaupungintalolla
26.10.2021 klo 14.30
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