
VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 19.10.2021 klo 14.30 – 16.40 

  
Paikka:  Kaupungintalon alakerta, Virtu-piste 

 
Läsnä: 
Raimo Toratti pj., Tornion Invalidit ry. 
Liisa Kalliainen sihteeri, Vanhus- ja vammaispalvelut 
Elina Pelttari Tekninen keskus 
Outi Rämö  Tornion kaupunginhallitus 
Aila Helander Tornion seurakunta 
Anneli Mattinen Lapin Näkövammaiset ry., Tornion kerho 
Eila Hietaniemi               Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. Tornion osasto 
Jaana Sahi                     Tornion kaupungin hyvinvointisuunnittelija, poistui kokouksesta  

§ 5 käsittelyn jälkeen 
 
Poissa: 
Teija Kaartinen Liikuntatoimi 
Birgit Hietanen Sosiaali- ja terveyslautakunta, varajäsen 
Teuvo Alatalo Tornion sydänyhdistys  

 
 
 

 

§ 1  KOKOUKSEN  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Raimo Toratti avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin kokous   laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

§ 2  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

§ 3  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Rämö ja Aila Helander. 

 

§ 4  EDELLISEN KOKOUKSEN (9.6.2021) PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin se kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan tarkastajat, sihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittivat pöytäkirjan. 
 

§ 5 TORNION KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN LAADINTA  

Tornion kaupungin hyvinvointisuunnittelija Jaana Sahi kertoi laajan hyvinvointikertomuksen 
rakenteesta ja laadintaprosessista. Hyvinvointikertomus sisältää kertomusosuuden 
edellisestä valtuustokaudesta ja suunnitelmaosuuden nyt alkaneelle valtuustokaudelle. 
Kaupunginhallitus  on kokouksessaan 7.6.2021 päättänyt, että hyvinvointi- ja 



turvallisuusohjelmat vuosille 2021-2025 ikä- ja teemakohtaisine alaohjelmineen 
muodostavat suunnitelmaosuuden. Alaohjelmista muodostuva hyvinvointi- ja 
turvallisuussuunnitelma on osa kaupunkistrategian toteuttamisohjelmaa. 
Vammaispoliittinen ohjelma on yksi alaohjelmista. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 
4.10.2021 nimennyt työryhmät alaohjelmien laadintaan. Vammaispoliittisen hyvinvointi- ja 
turvallisuusohjelma työryhmän puheenjohtajana ja työryhmän koolle kutsujana toimii 
Seminaarin koulun rehtori Hanna Tikka. Muiksi edustajiksi on nimetty Anne Filali, Kristiina 
Piippo, Liisa Kalliainen, Tiina Väkeväinen, Teija Kaartinen ja Henna Kumpula. 
Vammaisneuvoston tulee nimetä työryhmään kaksi edustajaa. Lisäksi pyydetään edustajat 
Tornion Invalidit ry:ltä ja Majakka ry:ltä.  
 
Vammaisneuvosto päätti nimetä edustajansa työryhmään tässä kokouksessa. Raimo Toratti 
selvittää Tornion Invalidit ry:n edustajan.  
 
§ 6 JÄSENTEN NIMEÄMINEN VAMMAISPOLIITTISEN ALAOHJELMAN 

VALMISTELUTYÖRYHMÄÄN 

Vammaisneuvosto nimesi vammaispoliittisen hyvinvointi- ja turvallisuusohjelman laatimista 
varten perustettuun työryhmään Anneli Mattisen ja Raimo Toratin. 
 
§ 7 TERVEYSPALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS / TIEDOTTAMINEN 

Vammaisneuvosto päätti esittää Mehiläinen Länsi-Pohjan osastonhoitajalle, että Tornion 
terveyskeskukseen asetettaisiin selkeästi esille pääsisäänkäynnin ovien aukioloajat ja myös 
neuvonnan aukioloajat. Kyseinen tieto olisi hyvä olla myös kaupungintalon 
neuvontapisteessä Kompassissa ja kaupungin nettisivuilla. 
 

§ 8 KAUPUNGINTALON YMPÄRISTÖN TIETYÖT  

Kaupungintalon lähistön tietyöt ovat vielä kesken. Asfalttipäällyste on tulossa ajoväylälle 
vasta kesällä 2022. Reuna-alueet päällystetään noppakivillä. 
Vammaisneuvosto päätti esittää kaupungin teknisille palveluille, että kaupungintalon 
läheisyydessä tietöiden yhteydessä huomioitaisiin pyörätuolilla liikkujat siten, että katujen 
reuna-alueille liittymiin rakennettaisiin hyvät luiskat.  
Vammaisneuvosto esittää lisäksi, että Hotelli Olofin terassin ohikulkua varten rakennetaan 
riittävän leveä jalkakäytävä turvallista pyörätuolilla liikkumista mahdollistamaan.  
 
§ 9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 Uusi sosiaali- ja terveyslautakunta on aloittanut toimintansa syksyllä 2021. 
Vammaisneuvosto esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle. että se nimeää 
edustajansa ja hänelle varajäsenen vammaisneuvostoon meneillään olevalle 
valtuustokaudelle. 

 Sitra yhdessä Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen kanssa järjestää 9.11.2021 klo 14-
17 vammaisneuvostoyhteistyön kehittämistyöpajan. Tilaisuus järjestetään 
virtuaalisesti Zoomilla. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tulee tehdä 24.10.2021 
mennessä. Läsnäolijoille jaettiin esite, jossa on ilmoittautumislinkki tilaisuuteen. 

 Muistutettiin, että 3.12. on kansainvälinen vammaisten päivä 
 
 
 



 

§ 10 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Sovittiin pidettäväksi seuraava kokous 18.1.2022 klo 12. 

 

 

___________________________________         ___________________________________ 

Raimo Toratti, puheenjohtaja                                Liisa Kalliainen, sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

______________________ ___/___  20___           _____________________ ___/___ 20___ 

  

 

___________________________________           __________________________________                 

Outi Rämö                                                                Aila Helander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


