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TAMPEREEN SEUDUN INVALIDIT RY

VUO§IKERTOMUS 20{7

Tampereen Seudun lnvalidit ry:n tarkoituksena on edistää fyysisestivammaisten ihmisten mahdol-
lisuuksia toimia tasa-arvoisina ja täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Yhdistys valvoo vammais-
ten ihmisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa sekä järjestää monipuolisia mahdollisuuksia
vertaisuuteen ja yhdessäoloon.
Toiminnassa otettiin huomioon lnvalidiliiton strategian vuoden 2017 painopistealueet, avoin vam-
maisjäfiestö ja esteettömyyden edistäminen. Yhteistyötä kolmannen sektorin muiden toimijoiden
kanssa kehitettiin sekä paikallisestiettä alueellisesti. Yhdistyksen syyskokous 2016 hyväksyi lnvali-
diliite* *,tHd.€t rnq.lli#fln6t +!!år$qe-t§&$el!e, eJtä. {€lli.tstsen iä-seeten ts'i+keg6len kA-l<§,r (2}. v-uottq

ehdotetun yhden sijaan ja hallitukseen kuuluu puheen- johtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kah-
deksan (8) jäsentä. Uusien såäntöjen rekisteröinti siirtyi vuoden 2017 puolelle.
Yhdistyksen taloudellisen tilanteen parantamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja osa-aikaisen
toimistotyöntekijän irtisanouduttua ei uutta palkattu, vaan toimistotyöt suoritettiin talkoovoimin. Ke-
säkotiAitorannan korjauksiin ja lakisääteisen jåtevesiuudistuksen toteuttamiseen saatiin monen-
iåi§lå tukåå 3ekå täi:köo]:iönä, å1tå tånrike- jå FähälåhjöitukBinä, ry6 öil 'vfrtrröi'§iefyä Väi:riå välffii§.
Aitorannan jätevesijärjestelmän hankintakuluja on aktivoitu taseeseen 8.478.61 euroa. Louhinta-
työt lisåsivät arvioituja kustannuksia. Lainaa otettiin Aito Säästöpankista 15 000 e. 5 vuodeksi, ker-
hohuoneen 827 (600) osakkeet ovat lainan panttina. Suurimmat investoinnit olivat 10 kuution um-
pisäiliö ja Biolan harmaavesisuodin tarvikkeineen; maksoi6 830 e josta 2000 e. maksettiin 2016
joulukuussa, kailiolouhinta 1 736 e. ja kesän 2017 maansiirtolasku (kaivinkone ja kulj.) 3069 e. tuli
vielä tammikuussa 2018
U usien, varsi naisten että kan nattajajäsenien han kintaa tehostettiin.

1 VARSINAINEN TOIMINTA
t .1 Vaikuttarnistoirninta
Vaikuttamistoiminnan keskeisiä asioita ovat olleet esteettömyyden haasteet Tampereen kaupungin
suurissa rakennus- ja liikennehankkeissa ja muu esteetön toimintaympäristö sekä kuljetuspalvelui-
den ja palveluliikenteen toimivuus. Erityishuomiota on kiinnitetty vaikeavammaisten henkilökohtai-
sen avustajatoiminnan sujuvuuteen, asumispalveluiden laatuun ja ikääntymisen tuomiin lisähaas-
teisiin vammaisen ihmisen arjessa.
Vaikutiamistoiminna§sa yhteistyotå on tehty Tampbreen kaupungin vammaisneuvostön, vammais-
ja esteettömyysasiamiehen sekä alueen muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Toimikaudella on
osallistuttu useisiin avoimiin tilaisuuksiin ajankohtaisista vammaispoliittisista ja yhteiskunnallisista
asioista. Yhdistyksen edustajia on osallistunut vuosittaiseen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilas-
ja vammaisjårjestötilaisuuteen, Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimiston järjestämään kul-
jetuspalveluiden keskustelutilaisuuteen sekå Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvoin-
tialan järjestöjen edustajista koostuvan yhteistyöelimen Järjestöedustamon kokoukseen. Yhdistyk-
sen jäsenet ovat lisäksi osallistuneet eri potilas' ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmiin vertaistuen,
liikunnan sekä eri harrastusryhmien parissa.
Yhdistyksen edustaja on lnvalidiliiton maakunnallisessa sote-vaikuttajien työryhmässä.

1.2 Koulutus
Yhdistyksen jäseniä on osallistunut lnvalidiliiton järjestämiin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnalli-
siin koulutuksiin. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Tampereen kaupungin eri hallintokuntien ja
kolmannen sektorin järjestämiin seminaareihin ja koulutuspäiviin. Maaliskuussa lnvalidiliitto järjesti
Tampereella Sote-uudistuksesta kaksipäiväisen koulutustilaisuuden.
i(ynnys Ry järjesti Äiiorannassa perinteiseh kesä tiiaisuuden, jonka aiheena oii Sote-uudistus.
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1.3 Viestintä
Yhdistyksen sisäistä viestintåå hoidettiin kolmella postitetulla jäsentiedotteella vuoden aikana. Ene-
nevässä määrin pyrittiin siirtymään jåsentiedotteiden låhettämiseen myös sähköisesti. Erillisistä ta-
pahtumista sekä kerho-, liikunta- ja vertaisryhmistä tiedotettiin yhdistyksen omilla nettisivuilla
www.tsiry.net ja Facebook-sivuilla sekä Aamulehden järjestöpalstalla. Yhdistyksen nettisivuilta löy-
tyi myös ajankohtaiset yhdistyksen toimintaan sekä Invalidiliiton koulutuksiin ja kursseihin liittyvät
tiedot sekä uutisia muista ajankohtaisista asioista. Perinteisesti oma jäsentiedote (mm. virallinen
kokouskutsu) ja lnvalidiliiton lT-lehti ovat yhdistyksen ilmoituskanavia.

1.4 Jäsenpalvelut
Hallituksen jäsenet neuvoivat jäseniå vammaispalveluun ja muihin lakisääteisiin etuuksiin liittyvissä
asioissa ja ohjasivat tarvittaessa ammattiosaajien luokse. Kysymyksiä oli mm. palveluasumisesta,
kuntoutuksesta, liikkumisesta, apuvälineistä ja Kelan palveluista" Yhdistyksen ylläpitämä kesäkoti-,
kerho, harrastus- ja liikuntatoiminta tarjosi mahdollisuuden yhdessäoloon, sosiaalisen verkoston
luomiseen ja vertaistukeen. Toimistolla oli myynnissä Lapinniemen uimalippuja sekä Adresseja.

1.§ Virkistys- ja vertaistoiminta

Kerhotoiminta ja tilaisuudet
Yhdistyksen kerhot olivat vapaaehtoisten vetämiå. Tiistaikerhossa kävi 10 - 13 henkilöä, Hengellisessä
kerhossa7-22henkilöä,Pelikerhossa2-4henkilöä,Käsityökerhossa2-4henkilöä,Aikuiskerhossa
5 - 1Z NCRKIrcA.

Heppakerho aloitti Lempäälässä huhtikuussa 2017. §iihen valittiin vuodeksiviisi kerholaista. Heppaker-
hoa lukuun ottamatta kerhot kokoontuivat yhdistyksen kerhohuoneella, Kuninkaankatu 36 B:sså.
Kerho- ja liikuntaryhmien yhteinen keskustelutilaisuus järjestettiin päivällisen merkeissä. 22.11.2A17.
Kerhohuoneella järjestettiin kuusijäsentilaisuutta, joiden osallistujamäärä 6 - 45.
lnvalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen, lakimies Henrik Gustafson ja sisäsuomen järjestötyön
su u n nittel ij a T arja Hon kane n vierai I ivat kerhoh uon eella 24.3 .20 17 .

Liittovaltuustoehdokkaiden kyselytunti 26. 1 0.201 7.
Uudet jäsenet - tutustumispäivä 3A10.2A17.
Marraskuun 24. tehtiin kulttuurimatka Helsinkiin Aira Samulinin Bulevardin kotiin.
Jåsenten Joulujuhlaa vietettiin sunnuntaina 1Q.12.2A17 nauttien jouluateriasta sekä joululauluista.

Kesäkotitoiminta
Aitolahden Hirviniemessä sijaitsevan kesäkoti Aitorannan toimintakausi oli 27.5. - 2.9.2017. Kioski-
vuoroista, ruoan laitosta, saunan lämmittämisestä sekä siistijä/talonmiehen tehtävistä huolehti
H i lkka-An neli Reentie osa-aikaisesti palkattu na.
Kesäkoti tarjosijåsenistölle mahdollisuuden yhdessäoloon ja vertaistukeen luonnossa ulkoilun,
eaun.onaisen, uim,leen sekä g,rilhamisen merkeissä" Kahdesti.viikossa'olleiden saunapätien llsäkei
Aitorannassa järjestetiin avajaiset, juhannusjuhlat, boccia-kisat, karaoke iltoja, onkikilpailut, Venlan
Veikeiden vetämä yhteislaulutilaisuus, rapujuhlat lahjoittajilla ja talkoolaisille, Venetsialaiset sekä
kesäkauden päättäjäiset.
Yhdistyksen 80 vuotisjuhla vietettiin elokuun 5. päivä, vieraina mm. lnvalidiliiton Pääjohtaja Petri
Pohjonen, Tampereen kaupungin apulaispormestariJohanna Loukaskorpi, Tsiry:n edelliset pu-
heenjohtajat, jäsenistöä, naapuriyhdistyksiä ja yhteistyökum ppaneita.
Tapahtumia, juhlatilaisuuksia sekä eri yhdistysten retkipäiviä jädestettiin yhteensä 23 kertaa, mm.
Kynnys ry, Polioinvalidit ja Titry ry.
Tilaisuudet järjestettiin pääosin vapaaehtoisvoimin, kuten myös tehtiin erilaisia talkootöitä.
Mittavin olijåtevesiuudistus, mikä on viimeistelyä vaille valmis.
Mökkeiä ja muuta maloitustilaa olivuokrattuna muutamasta päivästä koko kesän pituiseksiajaksi.
Päärakennusta ja takkahuonetta vuokrattiin myös yksityisiin tilaisuuksiin. Keskimäärin järjeste-
tyissä tilaisuuksissa osallistujia oli 30 - 100/ tilaisuus. Käyntikertoja Aitorannassa oli n. 2000, ma-
joittuneita n. 200 hlöä; majoitusvuorokausia n. 1400 kesän aikana. Myös varsinaisen toimintakau-
den ulkopuolella jäsenet ovat käyneet kesäkodilla omatoimisilla ulkoilu- ja piknikretkitlä.
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Touko-, heinäkuun aikana majoittui MM-suunnistajanuoria U$A:sta, Kanadasta, Sveitsistä, Rans-
kasta, Englannista ja Skotlannista; yhteensä 420 yöpymistä. Osa suunnistajista olitäysihoidossa,
yksi ryhmä laittoi ruokansa omatoimisesti.

1 .6 Harrasteliikunta ja kilpaurheilu
Vapaaehtoisten vetämät liikuntaryhmät.

Pyörätuolikoipallo
Harjoiiu ksei oi ivai ioiminiakaucieiia kaksi keriaa viikossa Hervan nan
vapaa-aikakeskuksella, Osallistujia oli keskimåärin 10, keriaa kohden. Joukkue osal-
listui SM-sarjaan. Lisäksi nuoremmat pelaajat pelasivat erillisiä turnausviikonloppuja
muiden nuoften kanssa. Hervannan vapaa-aikakeskukseen saatiin hyvällä yhteis-
työllä kaupungin liikuntaioimen kanssa hankittua kaksi liikuteltavaa ja korkeussäådet-
*Är,äÄ Izari+alinn++Ätqvqq Nvt llglii lgrrä.

Eoccia
Harjoituksia pidettiin ympåri vuoden kaksi kertaa viikossa, talvella Ratinassa ja ke-
--lrr ^-..------.:-r---^ 

t/!- -1:x--^ra-r ^r: r-- -r:r-r \ / .-,.1-.^ -^*- a-.t-^:- -1:-.*.nSaflla öulsarJuisl.ubsa, i\avuailiaaiai ult o - tu lleilKiluä. vuuusll sdd\irJr.un§r(] ui!vdt
Shtl-kilpailuissa 3 kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssi sekå kansallisissa kilpailuissa 2§ pal-
krntosllaa

lstumalentopalla
l-larjoitukset siirtyivåt syksyllä Liisanpuiston koululta §aukonpuiston kouirille, jo*sa
treenataan kevät- ja syksykaudella kaksi kertaa viikossa. Vuositasolla osaliistujia oii
lreeLimäärin I 4 ! lzar*a l\lliohietö io norci*{n lznnclr rn' rl inr rirlz' ra ncollioir ri I carian *r rr-I rqr9tu\q r\vv9rgl tg( Jvut\r\vv vggilt§(qr I ugtJur r rv{

nauksiin. Maajoukkuepelaajat Hanna-Maria Sariluoto ja Annukka Jåätteenmäki saa-
vutiivat 4. sijan rnarraskuussa järyesteiysså Efui-kisoissa Kroatiassa, siilä sijoitukseila
naisten rnaajoukkue lunasti paikan h/ill{-kisoihin, jotka pidetään heinåkuussa 2018
l"{ullannissa. frleljänteen sijaan Hanna-Maria ja Annukka olivat påätyneet myÖs elo-
kU USSA iäricsiet viseä S fiil-beaCh-t,-l fnauk SeSSa Helei]roi<sä

Sulkapallo
Harjoitukset kerran viikossa Pohjois-Hervannan koululla kevät- ja syyskaudella. Vuo-
Cen eikane osallistu.;ie oli keskimäärin 10/ kerta. Har.;oltuskerlo;a oli 29 kp!. Akti!,",ihar'-
rastajia on ryhnnässä 15 kpl. §ulkapallossa on myös tänä vuonna tuilut uutena toirnin-
iana mukaan ohjattu si;lkapaliotoiminia. Toiiiiintaa on kehitetty yhdessä paikallisen
sulkapalloseuran Mansen $ulka ry:n kanssa. Liikuntavastaavamme Pasi l-lolmström
aioiiii tCIimia Mansen Suika ry:ssä vanrmaissuikapaiiovasiaavana. Yhieisiyötä Tuiorik*
sen kanssa uusien harrastajien saarniseksi on.!atkettu aktiivisesti. Vamrnaissulkapal-
lon valtakunnallisiin Cup-kisoihin osallistui ryhmästä viisi henkilöå.

Keilailu
Ylojärven liikuntakeskuksessa, yhdessä Pirkanmaan CP-yhdistyksen kanssa. Keski-
määrin kaksi kertaa kuukaudessa, 2-3 rataa käytössä ja osallistujia 7-15 hen-
keä/kefta.

Yhdistys välitti uimalippuja Lapinniemen kylpylään ja tukijäseniään llppujen hinnassa. Jåsenten
omaehtoista liikuntaa tuettiin myös myöntämällä 2 x 10 euroa vuoden 2A17 aikana tapahtuvaan
!.,,-l^^^l:L^-:^:g^1....- *:^^x r^L^-^^ l-.,-a^^^l:^^^ t/^^\t-^L: Alr^-^^l^ a^-:^^t:r^^.^:il^ 

-^Ll^lt:^.,,.r\ulrtu§clililcfiJLrflLEiuuii tili§i]a liriläll5a, nullruDirii§§ir. ncsai\ul,t /iii\Jtdtttcl LdtlLr§t Jd§etilils itiailLiLiiilDuu-
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den omatoimiseen liikuntaan, uimiseen ja ulkoiluun luonnon keskellå. Lisäksi Aitorannassa jäfles-
tettiin erilaisia liikunta- ja ulkoilupäiviä mm. Aitoranta Boccia, johon osallistuivat AVH- ja Tampe-
reen Seudun Selkäyhdistys, Selkäyhdistys vei voiton tällä kertaa!

1.7 Sisä-§uomi aluetoiminta

Yhdistys kuuluu lnvalidiliiton Sisä-Suomen alueeseen. Alueella noudatetaan liittohallituksen hyväk-
symää aluestrategiaa. Alueellisia rypästapaamisia oli kaksi, kevåållä Aitorannassa, osallistujia oli 5
eri naapuriyhdistyksestå ja syksyllä Valkeakoskella, koollekutsuja Tarja Honkanen lnvalidiliitosta.

1.8 Hallinto

Jäsenistö
Yhdistyksen jåsenistö koostui varsinaisista, lapsi-, vapaa- ja kannatusjåsenistå. Yhdistyksen pitkä-
aikaisia, 7O-luvulla vapaajäseniksi päässeitä oli43 jäsentä. Vapaajäsenyyttä ei enää myönnetä.
Yhdistyksen jåsenmäärä oli vuoden lopussa 70CI.

Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin kerhohuoneella. Kevätkokous oti27 3.2A17 ja syyskokous
27 .11.2017 . Kevätkokouksessa puheenjohtajana toimi Kaija Salmela ja syyskokouksessa Tarja
Honkanen. Lisäksi 13.2.2017 pidettiin ylimääräinen jäsenkokous, jossa päätettiin kahden hallituk-
sen jäsenen valinnasta ja Aitorannan lakisäåteisen jätevesiuudistuksen johdosta otettavan lainan
vakuudesta, puheenjohtajana toimi KariVuorenmaa. Laina 15.000 e. Lainaa tilinpäätöksessä
31.12.2017 on jäljellä 12.500,98 e.

Hallitus
Yhdistyksen hallitus kokoontui neljätoista kertaa. Hallituksen jäsen vpj. Tuula Joenperä (15.6 asti)
ja sen jälkeen hallituksen jäsen Hilkka-Anneli Reentie toimivat kokouksien sihteerinä.
Hallitu ksen jäsenet osallistu ivat kokouksii n seu raavasti :

Kari Vuorenmaa, puheenjohtaja
Tuula Joen perä, varapuheenjoht*ja
Vilho Joenperä
Eija Rikander
Marianne Måkelå
Esa Hakala
AlttiToivonen
Antero Liimatta
Hilkka-Anneli Reentie
Tuula Toivonen
Emilia Måkiranta (valittu 27 .1 1 .2017, eronneiden tilalle)
Jouko Virenius (valittu 27.11 .2A17, eronneiden tilalle)

13 kertaa
8 kertaa (erasi 6.2A17)
8 kertaa (erosi 6.2017)
6 kertaa (erosi 5.2A17)
3 kertaa
12 kertaa
14 kertaa
.l t\ l-^a^^
I U nEt ldA
13 kertaa
12 kertaa
1 kertaa
1 kertaa

Toimihenkilöt
Yhdistyksellä ei ole palkattua toimihenkilöä. Toimistotyöt on hoidettu talkoovoimin.

Vastuualueet
Hallituksen nimeämåt vastuualueet:

Tiedotus: KariVuorenmaa ja Tuula Joenperä (15.6 asti)
Vapaa-aika, liikunta ja kulfiuuri: Eija Rikander (1S.S asti)
Aitoranta: Eija Rikander {15.5 asti), Tuula ja Vilho Joenperä {15.6 asti), Alttija Tuula
Toivonen, Antero Liimatta, Hilkka-Anneli Reentie ja Kari Vuorenmaa
Naistyövastaava: Eija Korhonen
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Palkat ja palkkiot
Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 1 .400 e ja tilintarkastajille tarkastuspalkkiota
yhteensä 700 e. Hallituksen kokouspalkkio on 25 e/kokous ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 350
elv. Aitorannan kesåkodin osa-aikaiselle siistijältalonmiehelle on maksettu palkkaa yhteensä
3.536.27 e.
Kilometrikorvauksia yhdistyksen asioiden hoitamisesta hallituksen jäsenille on maksettu 1.140,86
6

Ed ustu kset ja yhteisfyö
Pirjo Heiskanen (kuollut toukokuussa) ja Tuomo Kaarakainen kuuluivat lnvalidiliiton liittovaltuus-
toon 2013-2A17. Yhdistyksen edustajana toimi TITRY ry:n hallituksessa Tuomo Kaarakainen
{1.2017 asti} sen jälkeen Kari Vuorenmaa 29.11alkaen. Hirviniemen tiehoitokunnassa Altti Toivo-
nen. Asunto Cy Kuninkaankatu 3S:n hallituksessa KariVuorenmaa. Satu Tahlo-Jortikka olivam-
maisjärjestöjen valitsemana erityisliikunnan edustajana Tampereen kaupungin liikuntatoimen seu-
raparlamentissa. Lisäksi hän oli Tampereen seurakuntayhtymån yhteisessä kirkkovaltuustossa ja
Harjun seurakunnan seurakuntaneuvostossa. Oriveden vammaisneuvoetossa yhdistyksen edusta-
jana oli Harry Tuomaala. Tampereen Vammaisneuvostossa yhdistyksen edustajana Sirpa Virtanen
{a612a17-201e\.
Yhdistys olijäsenenå Tampereen vammais- ja terueydenhuollon neuvotteiukunnassa Vatenkissa,
TITRY ry:ssä sekä Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:ssä. Kaupungin liikuntatoimen
kanssa vakiintuneet yhteistyömuodot jatkuivat. Yhteistyötå jatkettiin myös lnvalidiliiton Validia pal-
veluiden sekä Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen kanssa.

Toimitilat
Yhdistys omistaa toimisto- ja kerhohuoneiston Asunto Oy Kuninkaankatu 36:ssa. Esteetöntå ker-
hohuonetta kåfietään yhdistyksen omaan toimintaan ja sitä vuokraavat myös useat ulkopuoliset
yhteisöt. Yhdistys omistaa myös kesäkotiAitorannan tontteineen osoitteessa Hirviniementie 375
sekä kaupungin vuokratontille rakennetun kukkakioskin osoitteessa Kalevantie 16.

2 TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1 Varainhankinta

Jäsenmaksut:
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 20 euroa vuodessa, alle 1G-vuotiailta eijäsenmaksua pe-
ritty. Kannatusjäsenmaksu oii 25 euroa. Jäsenmaksutuottoja kohdennettiin toimis-
tomme jåsenpalvelukuluihin ja muuhun sosiaaliseen toimintaan.

O m aehtoi n e n v a rainh a n ki nta :
Yhdistys vuokrasi kerhohuonetta erijärjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.
Toimiston yksi huone vuokrattiin Matrocks Oy:lle 1.10.2017 alkaen.
Yhdistyksen omistamassa kukkakioskissa oli vuokralaisena tmi Jenny Björk.
Aitorannan jätevesiremonttiin lahjoituksia saatiin rahanaja materiaalina.
Rahalahjoituksia yhdistyksen 80v. juhlavuonna saatiin mm. Invalidiliitolta, Lions club
Tampere city (80 v. juhlan järlestelyihin), erijäsenyhdistyksiltä sekä omalta jäsenis-
töltä. Osallistuttiin kuntavaalien 2A17 yhteydessä järjestettyyn Pieni Ele-keråykseen
jonka tuotto oliyhdistykselle 1404,06 e.

2.2 Yleisavustukset

Tampereen kaupunki myönsiyhdistykselie 19 500 euron suuruisen toiminta-avustuksen. Kaupun-
gin myöntämät avustukset ovat olleet toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin merkittävät.
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2.3 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 1 5.337,23 euroa.

2.4 Tilien ja hallinnon tarkkailu

Syyskokouksen valitsemat tilintarkastajat, Piritta Haapahuhta (HT, JHT) ja Jukka Piirto (HT), toimi-
vat yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastajina. Varatoiminnantarkastajina olivat JHTT-tilintarkastaja
Erja Viitala ja kirjanpi§ä Laura Silen. Yhdistyksen tositetarkastuksen neljännesvuositain hoitivat
hallituksen jäsenet pareitain. Kirjenpitoa on hoitanut ja tilinpäätöksen toteuttanut Pirkanmaan Fi-
nanssi Oy, Pirkkalasta.

Hallitus


