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TAMPEREEN SEUDUN INVALIDIT RY 
     
VUOSIKERTOMUS 2019 
 
Tampereen Seudun Invalidit ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten 
mahdollisuuksia toimia tasa-arvoisina ja täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Yhdistys valvoo 
vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa sekä järjestää monipuolisia 
mahdollisuuksia vertaisuuteen ja yhdessäoloon.   
Toiminnassa otettiin huomioon Invalidiliiton strategian 2015-2020 painopistealueet, visiona 
yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Yhteistyötä kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa 
kehitettiin sekä paikallisesti että alueellisesti. 
Matrocks Oy ja Emilia Mäkiranta voittivat Invalidiliiton Esteettömyyspalkinnon 2019, aivan uudella 
konseptilla “Mainio asenne”, esteettömyyden edistystä asenteella.  
Yhdistyksen taloudellisen tilanteen parantamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja toimistotyöt 
suoritettiin edelleen talkoovoimin. Uusien, varsinaisten että kannattaja-jäsenten hankintaa 
tehostettiin.  
Aito Säästöpankin laina Aitorannan jätevesiremonttiin vuoden lopussa oli 6793,31. 
Jätevesiremontti saatiin virallisesti päätökseen marraskuussa. 
. 
 
1 VARSINAINEN TOIMINTA 
 
1.1 Vaikuttamistoiminta 
Vaikuttamistoiminnan keskeisiä asioita ovat olleet esteettömyyden haasteet Tampereen kaupungin 
suurissa rakennus- ja liikennehankkeissa ja muu esteetön toimintaympäristö sekä 
kuljetuspalveluiden ja palveluliikenteen toimivuus. Erityishuomiota on kiinnitetty vaikeavammaisten 
henkilökohtaisen avustajatoiminnan sujuvuuteen, asumispalveluiden laatuun ja ikääntymisen 
tuomiin lisä-haasteisiin vammaisen ihmisen arjessa. 
Vaikuttamis-toiminnassa 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 
kuljetuspalveluiden keskustelutilaisuuteen sekä Tampereen kaupungin ja tamperelaisten 
hyvinvointialan järjestöjen edustajista koostuvan yhteistyöelimen Järjestöedustamo kokoukseen. 
Yhdistyksen 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 
valtakunnallisiin koulutuksiin. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Tampereen kaupungin eri 
hallintokuntien ja kolmannen sektorin järjestämiin seminaareihin ja koulutuspäiviin. Helmikuussa 
yhdistys järjesti yhdessä Mukanet Ry:n kanssa kolmipäiväisen digi-koulutuksen jatkokurssin, 
osallistujia oli 6 henkilöä.   
 
1.3 Viestintä           
Yhdistyksen sisäistä viestintää hoidettiin kahdella postitetulla jäsentiedotteella. Enenevässä määrin 
pyrittiin siirtymään jäsen-tiedotteiden lähettämiseen sähköisesti. Erillisistä tapahtumista sekä 
kerho-, liikunta- ja vertaisryhmistä tiedotettiin yhdistyksen omilla nettisivuilla www.tsiry.net ja 
Facebook-sivuilla sekä Aamulehden järjestöpalstalla. Yhdistyksen nettisivuilta löytyi 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. 
 



  
 

2 

1.4 Jäsenpalvelut 
Hallituksen jäsenet neuvoivat jäseniä vammaispalveluun ja muihin lakisääteisiin etuuksiin liittyvissä 
asioissa ja ohjasivat tarvittaessa ammattiosaajien luokse ja viikoittainen toimistopäivystys palveli 
jäseniä kasvotusten. Kysymyksiä oli mm. palveluasumisesta, henkilökohtaisesta avusta, 
kuntoutuksesta, liikkumisesta, apuvälineistä ja Kelan palveluista. Yhdistyksen ylläpitämä kesäkoti 
sekä kerho-, harrastus- ja liikuntatoiminta tarjosi mahdollisuuden yhdessäoloon, 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 kevätkaudella 7 - 12 henkilöä, 
syksyllä 0-1, joten kerho jäi tauolle. Hengellisessä kerhossa 12 henkilöä, kerho kokoontui kerran, minkä 
jälkeen vetäjät lopettivat. Pelikerho tauolla, Käsityökerho tauolla, Aikuiskerho Aitosessa  
5 - 12 henkilöä, Yhdessä kokien-kerhossa 0-1 henkilöä. 
Heppakerhon uusi ryhmä aloitti Lempäälässä huhtikuussa 2019, siihen valittiin vuodeksi viisi 
kerholaista.  
Heppakerhoa lukuun ottamatta kerhot kokoontuivat yhdistyksen Liisan Salissa. 
Yhdessä Mukanetin kanssa järjestettiin 4 pvän digikoulutus tietokoneen käyttöön, 7 osallistujaa. 
Kulttuuritarjontana yhdessä Matrocksin kanssa tehtiin retki Gösta- ja Gustaf-museoihin Mänttä-
Vilppulaan, 17 osallistujaa. 
Liisan Salissa nautittiin ystävänpäivä-kahvit. I-liiton järjestämä Tule-klubi esitteli apuvälineitten 
käyttöä.  
Jäsenten Joulujuhlaa vietettiin sunnuntaina 8.12.2019 nauttien Joulupuuroa, 
kahvia/teetä/joulutortut. Juhlan vetäjänä toimi Juhani Viita laulaen, laulattaen ja kertoen tarinoita.  
 
Kesäkotitoiminta  
Aitolahden Hirviniemessä sijaitsevan kesäkoti Aitorannan toimintakausi oli 25.5. – 7.9.2019. 
Kioskivuoroista, ruoan laitosta, saunan lämmittämisestä sekä siistijän 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 jäsenten talkoot (23 hlöä), avajaiset (46 hlöä), juhannusjuhlat (78 hlöä), 
boccia-kisat (24 hlöä), onkikilpailut (19 hlöä), onkijoille jaettiin ämpärit, Venlan Veikeiden vetämä 
yhteislaulutilaisuus (26 hlöä), Tilaisuus uusille jäsenille (31 hlöä), Venetsialaiset karaokelaulun 
merkeissä (56 hlöä), sekä kesäkauden päättäjäiset (33 hlöä).   
 
Tapahtumia, juhlatilaisuuksia sekä eri yhdistysten retkipäiviä, mm. Kuntoutuspolku Astohanke (36 
hlöä), Suomen Amputoidut ry (13 hlöä), AMC ry ja Malike (28 hlöä), ILCO ry (39 hlöä),  järjestettiin 
yhteensä 23 kertaa.   
Sunnuntailounasta nautittiin kerran kk:ssa, ruokailijoita 10 - 30/kerta. 
Tilaisuudet järjestettiin pääosin vapaaehtoisvoimin, kuten myös tehtiin erilaisia talkootöitä.  
 
Jätevesiuudistus on saatettu valmiiksi 11/2019. Mökkejä ja muuta majoitustilaa oli vuokrattuna 
muutamasta päivästä koko kesän pituiseksi ajaksi. 
Päärakennusta ja takkatupaa vuokrattiin myös yksityisiin tilaisuuksiin. Keskimäärin järjestetyissä 
tilaisuuksissa osallistujia oli 30 - 80/ tilaisuus. Käyntikertoja Aitorannassa oli n. 1400, majoittuneita 
n. 90 hlöä; majoitusvuorokausia n. 1900 kesän aikana. Myös varsinaisen toimintakauden 
ulkopuolella jäsenet ovat käyneet kesäkodilla omatoimisilla ulkoilu- ja piknikretkillä.    
 
1.6 Harrasteliikunta ja kilpaurheilu 
Vapaaehtoisten vetämät liikuntaryhmät.  
 
Pyörätuolikoripallo 
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Harjoitukset olivat toimintakaudella kaksi kertaa viikossa Hervannan vapaa-aikakeskuksella (ma ja 
to). Osallistujia oli keskimäärin 10, kertaa kohden. Joukkue osallistui SM-sarjaan voittaen 
mestaruuden. Lisäksi nuoremmat pelaajat pelasivat erillisiä turnausviikonloppuja muiden nuorten 
kanssa.  
 
Boccia 
Harjoituksia on ollut 2 kertaa viikossa Rainassa, kävijöitä 6-9  
ja kesällä vakituisen harjoituspaikan puutteessa harjoituksia ollut milloin missäkin noin 1-2 kertaa 
viikossa. 
Yhdistyksen pelaajat ovat saaneet SM-kilpailuissa 1 kulta, 4 hopeaa ja 2 pronssia sekä muissa 
kilpailuissa useita sijoituksia kolmen parhaan joukkoon. 
 
Istumalentopallo 
Harjoitukset Saukonpuiston koululla, jossa treenataan kevät- ja syksykaudella kaksi kertaa 
viikossa, 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 
Hollannissa. 
 
Sulkapallo  
Harjoitukset kolme kertaa viikossa Pohjois-Hervannan koululla, Tesoman palloiluhallissa sekä 
ohjattu 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 
sulkapallotoiminta. Toimintaa on kehitetty yhdessä paikallisen sulkapalloseuran Mansen Sulka ry:n 
kanssa. Liikuntavastaavamme Pasi Holmström aloitti toimimisen Mansen Sulka ry:ssä 
vammaissulkapallovastaavana. Yhteistyötä Tutoriksen kanssa uusien harrastajien saamiseksi on 
jatkettu aktiivisesti. 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 2019 aikana 
tapahtuvaan 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-joukkueet (2) ja Tampereen Seudun 
Selkäyhdistys, Pohjoismaiden mestarijoukkue Tsiry Boccia vei voiton! 
Onkikilpailu oli myös suosittu.  
 
 
 
1.7 Sisä-Suomi aluetoiminta 
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Yhdistys kuuluu Invalidiliiton Sisä-Suomen alueeseen. Alueella noudatetaan liittohallituksen 
hyväksymää aluestrategiaa. 
 
1.8 Hallinto 
 
Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenistö koostui varsinaisista, lapsi-, vapaa- ja kannatusjäsenistä. Vapaa-jäseniä 
(myös lapset alle 16v.) oli 36 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 571. 
 
Sääntömääräiset kokoukset 
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin Liisan Salissa.  
Kevätkokous 15.4.2019, puheenjohtajana Risto Masonen.  
Syyskokous 25.11.2019, 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 
Altti Toivonen                                  9 kertaa 
Antero Liimatta                                                          11 kertaa 
Tuula Toivonen                              7 kertaa  
Emilia Mäkiranta      7 kertaa 
Anita Vahtera       8 kertaa 
Jouko Virenius          10 kertaa  
Eero Valento 
 
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 2411 € ja tilintarkastajien palkkiot yhteensä 
550 €.  
Hallituksen kokouspalkkio 30 e/kokous ja puheenjohtajalle 400 €/vuosi. 
Aitorannan kesäkodin osa-aikaiselle Emännälle on maksettu palkkaa yhteensä 3200 €.  
Kilometrikorvauksia yhdistyksen asioiden hoitamisesta hallituksen jäsenille on maksettu 1525 €.  
 
 
Edustukset ja yhteistyö 
Invalidiliiton liittovaltuusto 2018-2021, Kari Vuorenmaa. TITRY ry:n hallitus, Kari Vuorenmaa, 
jäsenkokouksessa Jouko Virenius. Hirviniemen tiehoitokunta, Altti Toivonen. Asunto Oy 
Kuninkaankatu 36:n hallitus, Kari Vuorenmaa. Tampereen kaupungin liikuntatoimen 
Seuraparlamentti ja Paralympiakomitean liittovaltuusto, Pasi Holmström sekä Paralympiakomitean 
Boccia lajijaostossa, Jorma Noroma. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ja 
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Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto, Satu Tahlo-Jortikka. Lempäälän Vammaisneuvosto, 
Teemu Mäkinen. Oriveden Vammaisneuvosto, Harry Tuomaala, varalla Esa Hakala. Pälkäneen 
Vammaisneuvosto (2017-2021), Esa Hakala, varalla Kari Vuorenmaa. Tampereen 
Vammaisneuvosto (2020-2021), Sirpa Virtanen. 
Yhdistys oli jäsenenä Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa Vatenkissa, 
TITRY ry:ssä sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:ssa (1.1.2020 Paralympiakomitea). 
Kaupungin liikuntatoimen kanssa vakiintuneet yhteistyömuodot jatkuivat. Yhteistyötä jatkettiin 
myös Invalidiliiton Validia palvelut, Tampereen Seudun Selkäyhdistys, KVPS Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö, Kynnys Ry, Polio Invalidit Ry, Suomen Amputoidut Ry sekä Matrocks Oy kanssa.  
 
Toimitilat 
Yhdistys omistaa toimisto- ja kerhohuoneiston Asunto Oy Kuninkaankatu 36:ssa. Esteetöntä Liisan 
Salia (kerhohuone) käytetään yhdistyksen omaan toimintaan ja sitä vuokraavat myös useat 
ulkopuoliset yhteisöt. Yhdistys omistaa myös kesäkoti Aitorannan tontteineen, osoitteessa 
Hirviniementie 375 sekä kaupungin vuokratontille rakennetun kukkakioskin, os. Kalevantie 16.  
 
2 TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
2.1 Varainhankinta 
Jäsenmaksut: 
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 22 euroa vuodessa, alle 16-vuotiailta ei jäsenmaksua peritty. 
Kannatusjäsenmaksu oli 28 euroa. Jäsenmaksujen laskutus on Invalidiliiton Kilta jäsenrekisterissä. 
Jäsenmaksutuottoja kohdennettiin toimistomme jäsenpalvelukuluihin ja muuhun sosiaaliseen 
toimintaan. 
 
Omaehtoinen varainhankinta: 
Yhdistys vuokrasi Liisan Salia eri järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille, säännöllisiä vuokraajia 
olivat mm. Matrocks Oy, Sydänyhdistyksen Sydänkerho, Nivelyhdistys, Pirkanmaan ILCO ja 
Tampereen Puutarhaseura. 
Toimiston yksi huone on vuokrattu Matrocks Oy:lle. 
Yhdistyksen omistamassa kukkakioskissa Kalevantie 16, on vuokralaisena tmi Jenny Björk.  
Osallistuttiin Eduskunta- ja Europarlamenttivaalien 2019 yhteydessä järjestettyyn Pieni Ele 
keräykseen, jonka nettotuotto oli yhdistykselle yhteensä 4074,29 €.  
 
 
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 1000 €. 
 
2.3 Tilikauden tulos 
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 6.108,08 euroa. 
 
2.4 Tilien ja hallinnon tarkkailu 
Syyskokouksen valitsemat tilintarkastajat, Piritta Haapahuhta (HT, JHT) ja Jukka Piirto (HT), 
toimivat yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastajina. Vara-tilintarkastajina olivat tarkastaja Kati 
Keskinen ja kirjanpitäjä Laura Silén. Yhdistyksen tosite-tarkastuksen neljännesvuosittain hoitivat 
hallituksen jäsenet pareittain. Kirjanpitoa on hoitanut ja tilinpäätöksen toteuttanut Pirkanmaan 
Finanssi Oy. 
 
Hallitus 


