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TAMPEREEN SEUDUN INVALIDIT RY 
     
VUOSIKERTOMUS 2018 
 
Tampereen Seudun Invalidit ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten 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. Yhdistyksemme oli vuonna1938 kuuden muun invalidiyhdistyksen 
kanssa perustamassa Invalidiliittoa, joten liiton 80 v. juhlavuosi vietettiin heti oman juhlavuoden jäl-
keen.  
Juhlakahvit ja -paneeli olivat 4.10. hotelli Rosendahlissa, missä I-liiton pääjohtaja Petri Pohjonen 
piti juhlapuheen. Paneelissa Tampereen kaupunginvaltuutetut: sosiaali- ja terveyslautakunnan va-
rapuheenjohtaja, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila (Kok.), herastuomari, kaupungin-
hallituksen jäsen Aila Dündar-Järvinen (SDP) estyi tulemasta, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Jaakko Stenhäll (Vihr.), yliopistotutkija Sinikka Torkkola (Vas.), kaupunginhallituksen jäsen Lassi 
Kaleva (PS) sekä varakansanedustaja Jouni Ovaska (Kesk.) Tilaisuuden juonsi Ylen toimittaja Kirsi 
Heikel. 
Esille nousi mm. työllistyminen, asumispalvelut ja henkilökohtainen apu. Marjo Mäkinen toi oman 
näkemyksensä osatyökykyisen työllistymisestä Tampereella. 
Toiminnassa otettiin huomioon Invalidiliiton strategian 2015-2020 painopistealueet, visiona yhden-
vertainen ja esteetön Suomi. Yhteistyötä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa kehitettiin 
sekä paikallisesti että alueellisesti.  
Yhdistyksen taloudellisen tilanteen parantamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja toimistotyöt 
suoritettiin edelleen talkoovoimin. Uusien, varsinaisten että kannattajajäsenien hankintaa tehostet-
tiin.  
Aito Säästöpankin laina Aitorannan jätevesiremonttiin vuoden lopussa oli 9828,04. 
 
1 VARSINAINEN TOIMINTA 
 
1.1 Vaikuttamistoiminta 
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. 
Vaikuttamistoiminnassa yhteistyötä on tehty Tampereen kaupungin vammaisneuvoston, 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 vammaisjärjestötilaisuuteen, Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimiston järjestämään kul-
jetuspalveluiden keskustelutilaisuuteen sekä Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvoin-
tialan järjestöjen edustajista koostuvan yhteistyöelimen Järjestöedustamo kokoukseen.  Yhdistyk-
sen jäsenet ovat lisäksi osallistuneet eri potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmiin vertaistuen, 
liikunnan sekä eri harrastusryhmien parissa.  
Yhdistyksen edustaja on Invalidiliiton maakunnallisessa sote vaikuttajien työryhmässä. 
 
1.2 Koulutus 
Yhdistyksen jäseniä on osallistunut Invalidiliiton järjestämiin paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnalli-
siin koulutuksiin. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Tampereen kaupungin eri hallintokuntien ja 
kolmannen sektorin järjestämiin seminaareihin ja koulutuspäiviin. Maaliskuussa Invalidiliitto järjesti 
Tampereella Sote-uudistuksesta kaksipäiväisen koulutustilaisuuden.  
Kynnys Ry järjesti Aitorannassa perinteisen kesä tilaisuuden, jonka aiheena oli Sote-uudistus. 
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1.3 Viestintä           
Yhdistyksen sisäistä viestintää hoidettiin kolmella postitetulla jäsentiedotteella vuoden aikana. Ene-
nevässä määrin pyrittiin siirtymään jäsentiedotteiden lähettämiseen 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 Invalidiliiton IT-lehti ovat yhdistyksen ilmoituskanavia.  
 
1.4 Jäsenpalvelut 
Hallituksen jäsenet neuvoivat jäseniä vammaispalveluun ja muihin lakisääteisiin etuuksiin liittyvissä 
asioissa ja ohjasivat tarvittaessa ammattiosaajien luokse.  Kysymyksiä oli mm. palveluasumisesta, 
henkilökohtaisesta avusta, kuntoutuksesta, liikkumisesta, apuvälineistä ja Kelan palveluista. Yhdis-
tyksen ylläpitämä kesäkoti sekä kerho-, harrastus- ja liikuntatoiminta tarjosi mahdollisuuden yhdes-
säoloon, sosiaalisen verkoston luomiseen ja vertaistukeen. Toimistolla oli myynnissä Lapinniemen 
uimalippuja sekä Adresseja.  
 
1.5 Virkistys- ja vertaistoiminta 
 
Kerhotoiminta ja tilaisuudet 
Yhdistyksen kerhot olivat vapaaehtoisten vetämiä. Tiistaikerhossa kävi 10 - 18 henkilöä, Hengellisessä 
kerhossa 7 - 22 henkilöä, Pelikerho tauolla, Käsityökerho tauolla, Aikuiskerhossa  
5 - 12 henkilöä.  
Heppakerhon uusi ryhmä aloitti Lempäälässä huhtikuussa 2018, siihen valittiin vuodeksi viisi kerho-
laista.  
Heppakerhoa lukuun ottamatta kerhot kokoontuivat yhdistyksen Liisan Salissa. 
Yhdessä Mukanetin ja Selkäyhdistyksen kanssa järjestettiin kaksi 3pv. digi koulutusta tietokoneen 
käyttöön, 13-15 osanottajaa. 
Kulttuuritarjontana nautittiin “Operetti Mustalaisruhtinatar”-esityksestä sekä Viikinsaaren kesäteat-
terista: “Aatamin puvussa ja vähän Eevankin”, 26 osallistujaa. 
Liisan Salissa järjestettiin useita jäsentilaisuuksia, joiden osallistujamäärä 16 - 20.  
Jäsenten Joulujuhlaa vietettiin sunnuntaina 9.12.2018 nauttien Joulupuuroa, kahvia/teetä/joulutor-
tut sekä ohjelmana Kulttuurituokio "Lapsuuteni Makeiset"; 
Joonas Ruokamo Matrocks Oy. 
 
Kesäkotitoiminta  
Aitolahden Hirviniemessä sijaitsevan kesäkoti Aitorannan toimintakausi oli 26.5. – 1.9.2018. Kioski-
vuoroista, ruoan laitosta, saunan lämmittämisestä sekä siistijä tehtävistä huolehti Hilkka-Anneli 
Reentie osa-aikaisesti palkattuna. Talkoovastaava Antero Liimatta hoiti talonmiehen tehtäviä. 
Kesäkoti tarjosi jäsenistölle mahdollisuuden yhdessäoloon, vertaistukeen ja luonnossa ulkoilun, 
saunomisen, uimisen sekä grillaamisen merkeissä. Kahdesti viikossa olleiden saunapäivien lisäksi 
Aitorannassa järjestettiin avajaiset, juhannusjuhlat, boccia-kisat, karaoke iltoja, onkikilpailut, Venlan 
Veikeiden vetämä yhteislaulutilaisuus, Venetsialaiset sekä kesäkauden päättäjäiset.   
Tapahtumia, juhlatilaisuuksia sekä eri yhdistysten retkipäiviä järjestettiin yhteensä 23 kertaa, mm. 
Kynnys ry, Polioinvalidit, Kuntoutuspolku Astohanke ja KVPS Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
"Jotta kukaan ei jäisi yksin" tilaisuus.  
16.8. Yhdistyksen järjestämä "Avustaja-päivä" oli menestys, luennoitsijoita oli Validia asumispalve-
luista, Mesimarjat Oy:stä, Matrocks Oy:stä sekä yhdistyksestä Emilia Mäkiranta ja Toivo Enqvist. 
Sunnuntailounasta nautittiin kerran kk:ssa, ruokailijoita 10 - 30/kerta. 
Pelastuslaitoksen toimesta Aitorannassa järjestettiin turvallisuuskoulutus. 
Tilaisuudet järjestettiin pääosin vapaaehtoisvoimin, kuten myös tehtiin erilaisia talkootöitä.  
Jätevesiuudistus on Pikkulan viimeistelyä ja virallista hyväksyntää vaille valmis. 
Mökkejä ja muuta majoitustilaa oli vuokrattuna muutamasta päivästä koko kesän pituiseksi ajaksi. 
Mökkien lattioissa todettiin "notkumista" ja niiden kunto pitää tarkastaa/korjata.  Päärakennusta ja 
takkahuonetta vuokrattiin myös yksityisiin tilaisuuksiin. Keskimäärin järjestetyissä tilaisuuksissa 
osallistujia oli 30 - 80/ tilaisuus. Käyntikertoja Aitorannassa oli n. 1200, majoittuneita n. 90 hlöä; 
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majoitusvuorokausia n. 1300 kesän aikana. Myös varsinaisen toimintakauden ulkopuolella jäsenet 
ovat käyneet kesäkodilla omatoimisilla ulkoilu- ja piknikretkillä.    
 
1.6 Harrasteliikunta ja kilpaurheilu 
Vapaaehtoisten vetämät liikuntaryhmät.  
 
Pyörätuolikoripallo 
Harjoitukset olivat toimintakaudella kaksi kertaa viikossa Hervannan                
vapaa-aikakeskuksella. Osallistujia oli keskimäärin 10, kertaa kohden. Joukkue osallistui SM-sar-
jaan ja sai pronssia. Lisäksi nuoremmat pelaajat pelasivat erillisiä turnausviikonloppuja muiden 
nuorten kanssa. 
 
Boccia 
Harjoituksia pidettiin ympäri vuoden kaksi kertaa viikossa, talvella Ratinassa ja kesällä Sorsapuis-
tossa. Kävijämäärä oli 6 - 10 henkilöä. Revontuli Boccia järjestettiin perinteisesti keväällä. SM-kil-
pailuissa 2 henkilökohtaista ja 2 parimestaruutta.  
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista tuliaisina 3 henkilökohtaista sekä 2 parimestaruutta sekä yksi 
joukkuehopea. 
 
Istumalentopallo 
Harjoitukset Saukonpuiston koululla, jossa treenataan kevät- ja syksykaudella kaksi kertaa vii-
kossa, osallistujia oli keskimäärin 11/ kerta. Miehistä ja naisista koostunut joukkue osallistui  
I-sarjan turnauksiin ja naiset osallistuvat SM-sarjaan. Maajoukkuepelaajat Hanna-Maria Sariluoto 
ja Annukka Jäätteenmäki saavuttivat 12. Sijan heinäkuussa järjestetyissä MM-kisoissa Hollan-
nissa. 
 
Sulkapallo  
Harjoitukset kolme kertaa viikossa Pohjois-Hervannan koululla, Tesoman palloiluhallissa sekä oh-
jattu vuoro Vuoreksien koululla yhteistyössä Mansen Sulka ry:n kanssa kevät- ja syyskaudella. 
Vuoden aikana osallistujia oli keskimäärin 6/ kerta. Harjoituskertoja oli 95 kpl.  Aktiiviharrastajia on 
ryhmässä 15 kpl. Sulkapallossa on myös tänä vuonna tullut uutena toimintana mukaan ohjattu sul-
kapallotoiminta. Toimintaa on kehitetty yhdessä paikallisen sulkapalloseuran Mansen Sulka ry:n 
kanssa. Liikuntavastaavamme Pasi Holmström aloitti toimia Mansen Sulka ry:ssä vammaissulka-
pallovastaavana. Yhteistyötä Tutoriksen kanssa uusien harrastajien saamiseksi on jatkettu aktiivi-
sesti. Vammaissulkapallon valtakunnallisiin Cup-kisoihin osallistui ryhmästä viisi henkilöä.  
 
Keilailu  
Ylöjärven liikuntakeskuksessa, yhdessä Pirkanmaan CP-yhdistyksen kanssa. Keskimäärin kaksi 
kertaa kuukaudessa, 2-3 rataa käytössä ja osallistujia 7-15 henkilöä/kerta. 
 
Yhdistys välitti uimalippuja Lapinniemen kylpylään ja tuki jäseniään lippujen hinnassa.  
Jäsenten omaehtoista liikuntaa tuettiin myös myöntämällä 2 x 10 euroa vuoden 2018 aikana tapah-
tuvaan kuntosaliharjoitteluun missä tahansa kuntosalissa.  
Kesäkoti Aitoranta tarjosi jäsenille mahdollisuuden omatoimiseen liikuntaan, uimiseen ja ulkoiluun 
luonnon keskellä. Lisäksi Aitorannassa järjestettiin erilaisia liikunta- ja ulkoilupäiviä mm. Aitoranta 
Boccia, johon osallistuivat Tsiry Boccia, Aitoranta- ja Tampereen Seudun Selkäyhdistys, Pohjois-
maiden mestarijoukkue Tsiry Boccia vei voiton! 
Onkikilpailu oli myös suosittu.  
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1.7 Sisä-Suomi aluetoiminta 
 
Yhdistys kuuluu Invalidiliiton Sisä-Suomen alueeseen. Alueella noudatetaan liittohallituksen hyväk-
symää aluestrategiaa. Alueellisia rypästapaamisia oli kaksi, keväällä Aitorannassa, osallistujia oli 5 
eri naapuriyhdistyksestä ja syksyllä Valkeakoskella, koollekutsuja Tarja Honkanen Invalidiliitosta. 
 
1.8 Hallinto 
 
Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenistö koostui varsinaisista, lapsi-, vapaa- ja kannatusjäsenistä. Yhdistyksen pitkä-
aikaisia, 70-luvulla vapaajäseniksi päässeitä oli 40 jäsentä. Vapaajäsenyyttä ei enää myönnetä. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa n. 650. 
 
Sääntömääräiset kokoukset 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin Liisan Salissa (ent. Kerhohuone).  
Kevätkokous 26.3.2018, puheenjohtajana Tarja Honkanen Invalidiliitosta.  
Syyskokous 26.11.2018, puheenjohtajana Kari Vuorenmaa 
 
Hallitus 
Yhdistyksen hallitus kokoontui yksitoista kertaa. Hallituksen jäsen Hilkka-Anneli Reentie toimi  
sihteerinä.  
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 
 
Kari Vuorenmaa, puheenjohtaja       11 kertaa         
Hilkka-Anneli Reentie, varapuheenjohtaja                               11 kertaa   
Marianne Mäkelä     10 kertaa 
Esa Hakala                                           0 kertaa 
Altti Toivonen                                    9 kertaa 
Antero Liimatta                                                           11 kertaa 
Tuula Toivonen                               7 kertaa  
Emilia Mäkiranta       7 kertaa 
Anita Vahtera     8 kertaa 
Jouko Virenius         10 kertaa  
 
Toimihenkilöt 
Yhdistyksellä ei palkattua toimihenkilöä. Toimistotyöt on hoidettu talkoovoimin.  
 
Vastuualueet 
Hallituksen nimeämät vastuualueet: 
 Tiedotus: Kari Vuorenmaa ja Emilia Mäkiranta 
 Kerhovastaava: Hilkka -Anneli Reentie  
 Liikuntavastaava, Pasi Holmström 

Aitoranta: Hallitus, Emäntä Hilkka-Anneli Reentie ja talkoovastaava Antero Liimatta 
Aikuiskerhovastaava, Eija Korhonen  
Nuorisovastaava, Emilia Mäkiranta 

 
Palkat ja palkkiot 
Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 1.135 e ja tilintarkastajille tarkastuspalkkiota 
yhteensä 550 e.  
Hallituksen kokouspalkkio 25 e/kokous.  
Aitorannan kesäkodin osa-aikaiselle Emännälle on maksettu palkkaa yhteensä 3052,00 e.  
Kilometrikorvauksia yhdistyksen asioiden hoitamisesta hallituksen jäsenille on maksettu 2783,40 e.  
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Edustukset ja yhteistyö 
Invalidiliiton liittovaltuusto 2018-2020, Kari Vuorenmaa. TITRY ry:n hallitus, Kari Vuorenmaa, jä-
senkokouksessa Jouko Virenius. Hirviniemen tiehoitokunta, Altti Toivonen. Asunto Oy Kuninkaan-
katu 36:n hallitus, Kari Vuorenmaa. Tampereen kaupungin liikuntatoimen seuraparlamentti ja VAU 
Ry:n liittovaltuusto, Pasi Holmström sekä VAU Ry:n Boccia lajijaostossa Jorma Noroma . Tampe-
reen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto, 
Satu Tahlo-Jortikka. Oriveden Vammaisneuvosto, Harry Tuomaala, varalla Esa Hakala. Pälkäneen 
Vammaisneuvosto (2017-2021), Esa Hakala, varalla Kari Vuorenmaa. Tampereen Vammaisneu-
vosto (06/2017-2019), Sirpa Virtanen. 
Yhdistys oli jäsenenä Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa Vatenkissa, 
TITRY ry:ssä sekä Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:ssä. Kaupungin liikuntatoimen 
kanssa vakiintuneet yhteistyömuodot jatkuivat. Yhteistyötä jatkettiin myös Invalidiliiton Validia pal-
velut, Tampereen Seudun Selkäyhdistys, KVPS Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kynnys Ry, Po-
lio Invalidit Ry, Matrocks Oy, Mesimarjasi Oy.   
 
Toimitilat 
Yhdistys omistaa toimisto- ja kerhohuoneiston Asunto Oy Kuninkaankatu 36:ssa. Esteetöntä Liisan 
Salia (kerhohuone) käytetään yhdistyksen omaan toimintaan ja sitä vuokraavat myös useat ulko-
puoliset yhteisöt. Yhdistys omistaa myös kesäkoti Aitorannan tontteineen osoitteessa Hirviniemen-
tie 375 sekä kaupungin vuokratontille rakennetun kukkakioskin osoitteessa Kalevantie 16.  
 
2 TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
2.1 Varainhankinta 
Jäsenmaksut: 
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 20 euroa vuodessa, alle 16-vuotiailta ei jäsenmaksua peritty. Kanna-
tusjäsenmaksu oli 25 euroa. Jäsenmaksujen laskutus siirrettiin Invalidiliiton Kilta-jäsenrekisterin pe-
rittäväksi. Jäsenmaksutuottoja kohdennettiin toimistomme jäsenpalvelukuluihin ja muuhun sosiaali-
seen toimintaan. 
 
Omaehtoinen varainhankinta: 
Yhdistys vuokrasi kerhohuonetta eri järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.  
Toimiston yksi huone on vuokrattu Matrocks Oy:lle. 
Yhdistyksen omistamassa kukkakioskissa Kalevantie 16, on vuokralaisena tmi Jenny Björk.  
Osallistuttiin presidentin vaalien 2018 yhteydessä järjestettyyn Pieni Ele keräykseen, jonka tuotto 
oli yhdistykselle 1620,05. Lisäksi Invalidiliitto maksoi Pieni Ele keräyksen 2017 kuntavaalien liitto-
osuuden yhdistykselle 630,71 sekä presidentinvaalin 2018 liitto-osuuden 932,07. 
 
2.2 Yleisavustukset 
Tampereen kaupunki myönsi yhdistykselle 10 000 euron suuruisen toiminta-avustuksen (SOTELA) 
ja 9 600 euron erityisliikunta avustuksen (SIKULA). Kaupungin myöntämät avustukset ovat olleet 
toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin merkittävät. Vammaisliikunnan tuki Ry:n avustus liikuntatila 
kustannuksiin 148,00 e. 
 
2.3 Tilikauden tulos 
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 5.129,14 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. Varatilintarkastajina olivat JHTT-tilintarkastaja Erja 
Viitala ja kirjanpitäjä Laura Silén. Yhdistyksen tositetarkastuksen neljännesvuosittain hoitivat halli-
tuksen jäsenet pareittain. Kirjanpitoa on hoitanut ja tilinpäätöksen toteuttanut Pirkanmaan Finanssi 
Oy. 
 
Hallitus 


