
VAMMAISNEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 18.1.2022 klo 12 -13.25   
Paikka:  Terveyskeskus, 3. kerros, hallinnon kokoushuone 
 
Läsnä: 
Anneli Mattinen Lapin Näkövammaiset ry., Tornion kerho 
Eila Hietaniemi               Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. Tornion osasto                                

 Aila Helander Tornion seurakunta 
Elina Pelttari Tekninen keskus, läsnä kaiutinpuhelimen välityksellä 
Eija Sunnari  Sosiaali- ja terveyslautakunta, läsnä teams -yhteydellä  
Outi Rämö  Tornion kaupunginhallitus 
Liisa Kalliainen sihteeri, Vanhus- ja vammaispalvelut        
 
Poissa: 
Raimo Toratti Tornion Invalidit ry. 
Teuvo Alatalo Tornion sydänyhdistys 
Teija Kaartinen Liikuntatoimi 
 

 
                 

§ 1  PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi valittiin Anneli Mattinen ja 
varapuheenjohtajaksi Eila Hietaniemi vuosille 2022-2023. 
  
§ 2  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Rämö ja Eila Hietaniemi. 

 

§ 3  KOKOUKSEN  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostilla 7.1.2022. Todettiin kokous laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
§ 4  EDELLISEN KOKOUKSEN (19.10.2021) PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Vammaisneuvoston sihteeri luki edellisen 19.10.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 
ääneen. Todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
§ 5  VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS 

Esityslistan / kokouskutsun liitteenä olleeseen toimintakertomuksen luonnokseen päätettiin 
lisätä päivämäärät, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunginhallituksen ja 
seurakunnan edustaja on vaihtunut. Täydennetty toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä 
(liite 1). 
 
§ 6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

Täydennettiin esityslistan/kokouskutsun liitteenä olevaa toimintasuunnitelmaa. 
Täydennetty toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 2). 



§ 7 KATSAUS VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAADINTAAN 

Vammaispoliittisen ohjelman laadintaan ovat osallistuneet vammaisneuvoston sihteeri 
Liisa Kalliainen sekä vammaisneuvoston jäsenet Anneli Mattinen ja Raimo Toratti. Liisa 
Kalliainen kertoi laadittavana olevan ohjelman rakenteesta, toteutetusta kyselystä ja 
kyselyn vastauksista. Todettiin, että ohjelman laadinta on edennyt hyvin ja sen eteen on 
tehty paljon työtä. Ohjelman viimeistely jatkuu vielä. 
 

§ 8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 Kokouksen läsnäolijoille jaettiin tiedote Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Atak –
hankkeen järjestämästä tilaisuudesta, jossa THL:n Sokra-hankkeen työntekijät Lotta 
Virrankari ja Minna Kukkonen puhuvat osallisuudesta. Tilaisuus järjestetään Teams 
–yhteydellä 25.2.2022 klo 12-15. Osallistumislinkin saa olemalla yhteydessä Taija 
Halmeeseen : taija.halme@kvps.fi. 
 

 Keskusteltiin järjestöjäsenten kutsumisesta vammaisneuvostoon. Toimintasäännön 
mukaan vaihtuvat järjestöjäsenet valitaan vuosittain järjestöjen 
yhteistyökokouksessa. Koska koronapandemian vuoksi yhteistyökokousta ei ole 
järjestetty v. 2019 jälkeen, päätettiin kutsua lisää järjestöjäseniä vammaisneuvoston 
toimesta. Päätettiin tarjota jäsenyyttä vielä kerran Tornion Kehitysvammaisten Tuki 
ry:lle. Ellei sieltä saada vastausta/osallistujaa, tarjotaan paikkaa seuraavaksi 
Tornion Reuma ry:lle ja Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry:lle. Mahdollisuus on ottaa 
kaksi uutta järjestöjäsentä. 

 

§ 9 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

Seuraava kokous pidetään 12.5.2022 klo 12. 

 

 

___________________________________         ___________________________________ 

Anneli Mattinen, puheenjohtaja                                Liisa Kalliainen, sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

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

  

 

___________________________________           __________________________________                 

Outi Rämö                                                                Eila Hietaniemi 
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VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2021 Liite 1  

 

Tornion kaupungin vammaisneuvoston kokoonpano v. 2021 

 
Tornion Invalidit ry., Raimo Toratti, pj                                                                                            

Lapin Näkövammaiset ry: Tornion kerho., Anneli Mattinen                                                       

Tornion Sydänyhdistys ry., Teuvo Alatalo                                                                                 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry., Eila Hietaniemi                                                              

Tornion seurakunta, Aila Helander 1.9.2021 alkaen                                                         

Liikuntatoimi, Teija Kaartinen                                                                                                  

Tekninen keskus, Elina Pelttari                                                                                                                                                                                           

Tornion kaupunginhallitus, Raija Lummi 19.9.2021 asti, Outi Rämö  20.9.2021 alkaen                                                                               

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Hanna Hukkanen, varajäsen Birgit Hietanen 15.11.2021 asti                                                

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Eija Sunnari, varajäsen Tuomo Ylikitti 16.11.2021 alkaen         

Vanhus- ja vammaispalvelut, Liisa Kalliainen, sihteeri 

 

Vammaisneuvostoon kuuluu 10 jäsentä sekä viranhaltijasihteeri vanhus- ja 

vammaispalveluista. Vammaisneuvoston vaihtuvat jäsenet on yleensä valittu järjestöjen 

yhteistyökokouksessa kevään aikana. Vuoden 2020 ja 2021 keväällä ei ole pidetty 

järjestöjen yhteistyökokousta koronapandemian vuoksi. Vammaisneuvoston jäsenyys on 

siten jatkunut entisellään.  

Vammaisneuvosto on kokoontunut v. 2021 kaksi kertaa. Vammaisneuvoston kaksi 

edustajaa sekä vammaisneuvoston sihteeri ovat osallistuneet vammaispoliittisen ohjelman 

laadintaan. Prosessi jatkuu vuodelle 2022. Lisäksi vammaisneuvosto on antanut 

kunniakirjan Grand Hotellille tunnustuksena liikuntavammaisten huomioimisesta 

tilaratkaisuissa. Vammaisneuvosto on myös  tehnyt esityksiä vammaisten kuntalaisten 

elinolojen parantamiseksi seuraavasti: 

- esitys Rajalla –kauppakeskukselle näkövammaisten asiakkaiden huomioimisesta 

siten, että kauppakeskukseen asennettaisiin lattiaopasteita näkövammaisten 

asiakkaiden kulkua helpottamaan ja selkeytettäisiin WC –merkintöjä. 

- esitys terveyskeskuksen aukioloaikojen selkeästä merkitsemisestä 

- esitys kaupungin tekniselle toimelle, että kaupungintalon läheisyydessä 

huomioitaisiin tietöiden yhteydessä pyörätuolilla liikkujat siten, että katujen reuna-

alueille liittymiin rakennettaisiin hyvät luiskat. 

- esitys, että Hotelli Olofin terassin ohikulkua varten rakennetaan riittävän leveä 

jalkakäytävä turvallista pyörätuolilla liikkumista mahdollistamaan. 

 

 

 

 

 

 

 



      Liite 2 

 

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022  

 
1. Vammaisneuvosto tekee tarvittaessa aloitteita vammaisten torniolaisten 

elämänlaadun parantamiseksi ja antaa lausuntoja eri hallintokunnille ja yrityksille. 
 

2. Vammaisneuvosto osallistuu nimeämiensä jäsenten välityksellä vammaispoliittisen 
ohjelman laadintaan ja seuraa jatkossa vammaispoliittisen ohjelman toteutumista. 
 

3. Vammaisneuvosto järjestää yhteistyössä Meän Talon kanssa järjestöjen 
yhteistyökokouksen v. 2022, mikäli epidemiatilanne sen mahdollistaa. 
 

4. Neuvosto jakaa Esteettömyyden edistäminen- kunniakirjan sellaiselle torniolaiselle 
yrittäjälle/yritykselle, joka on huomioinut työssään tai toiminnassaan positiivisesti 
vammaisia henkilöitä. 
 

5. Vammaisneuvosto perehtyy vuoden 2022 aikana Lapin hyvinvointialueen 
organisaatioon ja toimintaan osallistumalla hyvinvointialueen tiedotustilaisuuksiin ja 
mahdolliseen koulutukseen.   
 

6. Vammaisneuvosto huomioi kansainvälisen vammaisten päivän 3.12. järjestämällä 
toimintaa/ohjelmaa kyseisenä päivänä  
 
 
 

 
 

 

 


