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TAMPEREEN SEUDUN INVALIDIT RY 
     

VUOSIKERTOMUS 2021 

 
Tampereen Seudun Invalidit ry:n tarkoituksena on edistää fyysisesti toimintarajoitteisten ihmisten 
mahdollisuuksia toimia tasa-arvoisina ja täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Yhdistys valvoo 
heidän oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa sekä järjestää monipuolisia mahdollisuuksia 
vertaisuuteen ja yhdessäoloon. 
Kulunut vuosi kirjoitetaan historiaan hyvin haastavana korona pandemian jo toisena peräkkäisenä 
vuotena. Alkuvuodesta yhdistyksen arkiston selvityksen teki Timo Rantala, palkkatuella palkattuna. 
Toiminnan alkuvuodet 1937- skannattiin ja taltioitiin sähköiseen muotoon.  
Uusi esite saatiin valmiiksi ja sitä jaettiin runsaasti.  
Aito Säästöpankin laina Aitorannan jätevesiremonttiin vuoden lopussa oli 573,05 €.  
Hallituksen kokoukset päästiin pitämään suurelta osin livenä, mutta rinnalla oli koko ajan etäyhteys 
mahdollisuus. 
Kevätkokous ja syyskokous pidettiin normaaliaikaan. 
Toiminnassa otettiin huomioon Tampereen kaupungin Pormestariohjelma, Invalidiliiton strategiat, 
visiona yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Yhteistyötä kolmannen sektorin muiden toimijoiden 
kanssa kehitettiin sekä paikallisesti että alueellisesti. 
. 

 
1 VARSINAINEN TOIMINTA 

 
1.1 Vaikuttamistoiminta 
Kulunut vuosi oli valmistautumista muutosten aikaan. Mm. Vammaispalvelulaki on uudistumassa, 

hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. 
Maakuntavaaleihin valmistauduttiin ja yhdistyksen jäseniä oli ehdolla.  
Yhdistyksen jäsenet ovat lisäksi osallistuneet eri potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmiin 
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 lisähaasteisiin vammaisen ihmisen arjessa. 
Vaikuttamis-toiminnassa yhteistyötä on tehty Tampereen kaupungin vammaisneuvoston, 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 
vertaistuen, liikunnan sekä eri harrastusryhmien parissa. Yhdistyksen edustajat ovat Invalidiliiton 
maakunnallinen sote-vaikuttaja työryhmä sekä liittovaltuusto. 
 
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. 
 
1.3 Viestintä           
Yhdistyksen sisäistä viestintää hoidettu neljällä postitetulla jäsen-tiedotteella. 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. 
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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.  Kävijöitä Liisan Salin kerhoissa 2 - 8.  
Kalakerho kokoontui kevään mittaan ja 6.3. vietettiin talvirieha Aitorannassa, yhteistyössä Tampereen 
Seudun Selkäyhdistyksen, Rakennusliiton eri osastojen kanssa, paikalla oli runsaasti jäseniä. 
Hengellinen kerho kokoontui kaksi kertaa. Syksyllä 10.10 Sunnuntaikerholaiset retkeilivät Kintulammen 
Kirkkokivellä, ulkoillen ja nauttien retkieväät laavulla, osallistujia 20 hlöä. 6.10. Tampere Päivän kahvit 
Liisan Salissa, yhdessä Pirkanmaan Epilepsiayhdistyksen kanssa. Kulttuuriretki Oodiin 7.11. bussi oli 
täynnä 33 hlöä. 11.12. Joulutorttujen paisto talkoot. 12.2. Joulujuhla, ohjelmassa oli trubaduuri Juhani 
Viita, laulujen ja huumorin kera. Heppakerho oli tauolla korona pandemian takia. Korona rajoitti 
muutoinkin kerhojen toimintaa. 
 

Kesäkotitoiminta  
Kesä kesäkodilla Aitorannassa (Aitolahden Hirviniemessä) sujui rajoitusten turvin kuitenkin melko 
hyvin, toimintakausi oli 22.5. – 4.9.2021. 
Kesän aikana saatiin talkoilla tehdyksi uusi grillikatos. 
Kahvion hoidosta, ruoan laitosta, saunan lämmittämisestä sekä siistijän tehtävistä huolehti Hilkka-
Anneli Reentie, osa-aikaisesti palkattuna.  
Talkoovastaava Antero Liimatta hoiti talonmiehen tehtäviä. Keväällä ja syksyllä Leijonat (ent. City-
Leijonat) hoitivat perinteisesti Aitorannan kauden alku- ja lopputyöt, uimalaiturin portaat, veneet, 
puuklapien pilkkominen ym.  
Kesäkoti tarjosi jäsenistölle mahdollisuuden yhdessäoloon, vertaistukeen ja luonnossa ulkoilun, 
saunomisen, uimisen sekä grillauksen merkeissä. Kahdesti viikossa olleiden saunapäivien lisäksi 
Aitorannassa järjestettiin 14.5. jäsenten talkoot (16 hlöä), avajaiset (45 hlöä), 22.5. Karaoke ilta, 
(Reetta Nisula veti koko kesän karaoke-illat 4kpl), 13.6. Tupperware kutsut, 19.6. Suomen 
Amputoidut Sisä-Suomi rypästapaaminen, Juhannusjuhlat; aattona 70 hlöä, Juhannuspäivän 
lettukekkereille osallistui 15 hlöä, 3.7. Yhteislaulua vetäjinä Margit ja Kikka (20 hlöä), Karaoke 
25.7.(30 hlöä), Laituritanssit järjestettiin 16.7. (20 hlöä), Sunnuntailounasta nautittiin 15.8. (17 
hlöä), onkikilpailut 8.8. (12 hlöä),  
Kirpparipäivä pidettiin 22.8., Venetsialaiset 28.8. karaokelaulun merkeissä (40 hlöä), sekä 
kesäkauden päättäjäiset 4.9. (42 hlöä), 
Tilaisuudet järjestettiin pääosin vapaaehtoisvoimin, kuten myös tehtiin erilaisia talkootöitä.  
Mökkejä ja muuta majoitustilaa oli vuokrattuna muutamasta päivästä koko kesän pituiseksi ajaksi. 
Päärakennusta ja takkatupaa vuokrattiin myös yksityisiin tilaisuuksiin. Keskimäärin järjestetyissä 
tilaisuuksissa osallistujia oli 12–30 /tilaisuus. Käyntikertoja Aitorannassa oli n. 950, majoittuneita 
n.40 hlöä. Myös varsinaisen toimintakauden ulkopuolella jäsenet ovat käyneet kesäkodilla 
omatoimisilla ulkoilu- ja piknikretkillä.    
 
1.6 Harrasteliikunta ja kilpaurheilu 
Vapaaehtoisten vetämät liikuntaryhmät.  
Tampereen kaupungin liikuntatilat olivat suljettuina ison osan vuotta. 
 
 
 
 
 



5.3 
 

 
 
 
 
 
Pyörätuolikoripallo 
Harjoitusvuorot olivat Hervannan vapaa-aikakeskuksen palloilusalissa ma klo 18:30-20:00 

(peliharjoitus, SM-tason pelaajat) ja ke klo 18:30-20:00 (aloittelijat, nuoret jne.). Korona peruutti 

jälleen osan vuoroista keväällä 2021 ja loppuvuodesta loka-marraskuussa.  

Kun vuorot saatiin pidettyä, niin niissä kävi hyvin osallistujia eli keskimäärän 8-10  

henkilö/harjoitus. Loppuvuonna 2021 saimme liikuntatoimen erityisohjeistuksen mukaan käyttää 

sovitusti molempia vuoroja Hervannassa. SM-sarja jäi pelaamatta jälleen koronan vuoksi. Uusiakin 

pelaajia löysi lajin pariin kuluneen vuoden aikana. 

 

Boccia 
Harjoituksia oli syksyllä kolmen kuukauden ajan 2 kertaa viikossa. Harjoituksissa kävi 6-8 henkilöä. 

Kilpailuissa kävimme kesällä 6 kertaa ja syksyllä  7 kertaa. SM-kilpailuissa ulkopalloilla 

henkilökohtaissa 1 hopea ja parikilpailuissa 1 hopea. Paran SM-kisoissa henkilökohtaisissa kulta ja 

hopea sekä parikilpailuissa 2 kultaa. Kansallisissa kilpailuissa 8 ykkössijaa, kakkos ja kolmossijoja 

yhteensä 11. 

 
Istumalentopallo 
Vuonna 2021 treeneissä kävi 6-9 pelaajaa sekä miehiä että naisia. Naisista Hanna-Maria Sariluoto 

ja Annukka Jäätteenmäki osallistuivat lokakuussa Turkissa pidettyihin EM-kisoihin, joista tuloksena 

oli 5. sija.  

 

Sulkapallo   

Harjoitukset kolme kertaa viikossa Pohjois-Hervannan koululla, Tesoman palloiluhallissa. Vuoden 

aikana osallistujia oli keskimäärin 6/ kerta.  Aktiiviharrastajia on ryhmässä 10 kpl. Ohjausta on ollut 

saatavilla vaihtelevasti. Toimintaa on kehitetty edelleen yhdessä paikallisen sulkapalloseuran 

Mansen Sulka ry:n kanssa. 

 
Yhdistys  

Kesäkoti Aitoranta tarjosi jäsenille mahdollisuuden omatoimiseen liikuntaan, uimiseen ja ulkoiluun 

luonnon keskellä. Lisäksi järjestettiin erilaisia liikunta- ja ulkoilupäiviä. 

 
1.7 Sisä-Suomi aluetoiminta 
 
Yhdistys kuuluu Invalidiliiton Sisä-Suomen alueeseen. Alueella noudatetaan liittohallituksen 
hyväksymää strategiaa. Marraskuun Invalidiliiton liittovaltuusto vaaleissa 2022–2025 kaudelle tuli 
valituksi kaksi edustajaamme, Emilia Mäkiranta (uusi) ja Kari Vuorenmaa ja ensimmäiselle 
varasijalle Hannu Salonpää. 
 
 
1.8 Hallinto 
 
Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenistö koostui varsinaisista, lapsi-, vapaa- ja kannatusjäsenistä. Vapaa-jäseniä 
(myös lapset alle 16v.) oli 29 jäsentä, kannatusjäseniä 28. Yhdistyksen  jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 545. 
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Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous 26.4.2021, puheenjohtajana Risto Masonen. 
Syyskokous 29.11.2020, 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        10 kertaa   
Marianne Mäkelä       10 kertaa 
Altti Toivonen                                      9 kertaa 
Antero Liimatta                                                             9 kertaa 
Hannu Salonpää                              10 kertaa  
Emilia Mäkiranta         10 kertaa 
Arto Moisio        10 kertaa, ei vel. kok.palkk. 
Arto Hell              11 kertaa  
Eero Valento       11 kertaa 
 
Toimihenkilöt 
Yhdistyksellä ei palkattua toimihenkilöä. Toimistotyöt on hoidettu talkoovoimin.  
 
Vastuualueet 
Toimisto: Anneli, Kari, Arto M., Hannu, Eero ja Emilia. Puhelinpäivystys ma-ke klo 10-13: Anneli, 
tarvittaessa Emilia ja Kari. Neuvontapuhelin ke klo 10-13: Emilia. Taloudenhoitaja Anneli, Kari ja 
Taru Suomela (kirjanpitäjä). Jäsenrekisteri: Kari ja Anneli. Tiedotus: Anneli ja Emilia; Aamulehden 
menoinfo. Kotisivut/Facebook/Instagram Emilia, Taru Suomela ja Kari. Kerhovastaava: Anneli 
 
Palkat ja palkkiot 
Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 3160 € brutto ja tilintarkastajien palkkiot 
yhteensä 300 €. Hallituksen kokouspalkkio 30 e/kokous ja puheenjohtajalle 400 €/vuosi. 
Aitorannan kesäkodin osa-aikaiselle Emännälle on maksettu palkkaa yhteensä 3400 €.  
Kilometrikorvauksia yhdistyksen asioiden hoitamisesta hallituksen jäsenille on maksettu  
-1 856,89 € 
 
Edustukset ja yhteistyö 
Invalidiliiton liittovaltuusto 2018–2021, Kari Vuorenmaa, kesä–joulukuu liittohallituksen jäsen. 
TITRY ry:n hallitus, Kari Vuorenmaa. Hirviniemen tiehoitokunta, Altti Toivonen. As.Oy 
Kuninkaankatu 36:n hallitus, Kari Vuorenmaa. Paralympiakomitean liittovaltuusto, Pasi Holmström 
sekä Paralympiakomitean Boccia lajijaostot, Jorma Noroma. Tampereen seurakuntayhtymän 
Harjun seurakunnan seurakuntaneuvosto, Satu Tahlo-Jortikka. Lempäälän Vammaisneuvosto, 
Teemu Mäkinen ja Hannu Salonpää. 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 Paralympiakomitea:ssa. 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. Uusi yhteistyökumppani  on Pirkanmaan 
Epilepsiayhdistys. 
 
Toimitilat 
Yhdistys omistaa toimisto- ja kerhohuoneiston As.Oy Kuninkaankatu 36:ssa.  
Esteetöntä Liisan Salia (kerhohuone) käytetään yhdistyksen omaan toimintaan ja sitä vuokraavat 
myös useat ulkopuoliset yhteisöt.  
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Yhdistys omistaa myös kesäkoti Aitorannan tontteineen, osoitteessa Hirviniementie 375 sekä 
kaupungin vuokratontille rakennetun kukkakioskin, osoitteessa 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.  

 

Oma varainhankinta: 

Yhdistys oli mukana 2021 kuntavaalien Pieni Ele keräyksessä alueen keräysvastaava, bruttotuotto 

oli 534.98 €. 

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, joka irtisanoutui 1.4 alkaen.  

1.9. toimistohuoneen vuokralaisena aloitti Pirkanmaan Epilepsiayhdistys ry. 

Yhdistyksen omistamassa kukkakioskissa Kalevantie 16, vuokralaisena tmi Jenny Björk.  

 
2.2 Yleisavustukset 
Tampereen kaupunki myönsi yhdistykselle 10 000 euron suuruisen toiminta-avustuksen (SOTELA) 
ja 9 600 euron erityisliikunta avustuksen (SIKULA) erityisliikunta-avustusta jäi osa (6700 €) 
käyttämättä ja se siirtyy vuodelle 2022. Kaupungin myöntämät avustukset ovat olleet toiminnan 
jatkuvuuden kannalta erittäin merkittävät. Vammaisliikunnan tuki Ry:n avustus liikuntatila 
kustannuksiin 400 €. 
 
2.3 Tilikauden tulos 
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2 145,55 €. 
 
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 HT Antti-Jussi Penttinen. Yhdistyksen tositetarkastuksen neljännesvuosittain hoitivat 
hallituksen jäsenet pareittain. Koko vuoden kirjanpito siirrettiin Visman Netvisor 
kirjanpito/taloushallinto ohjelmaan toukokuussa. Tilinpäätöksen on toteuttanut Tampereen Seudun 
Invalidit ry, yhdistyksen jäsenen, kirjanpitäjä Taru Suomelan avustuksella. 
 
- Hallitus 


