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YLEISTÄ 
 

Saarijärven Invalidien tavoitteena on toimia niin, että vammaiset pystyvät toimimaan erilaisista 

esteistä huolimatta tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Yhdistys valvoo jäsentensä etua 

yhdessä toimien. 

Invalidiliiton strategian mukaisesti yhdistys on kaikille avoin vammaisjärjestö, jonka tehtävänä 

on edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten mahdolli- 

suuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja 

oikeudenmukaisuus ovat toiminnan perusajatuksia. 

Yhdistys seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia mahdollisia muutoksia ja toimii tarkoituksen- 

mukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsentensä tarpeisiin. 
 

HALLINTO 
 

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarpeen vaatiessa muita ylimääräisiä 

yleisiä kokouksia 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 10 halli- 

tuksen jäsentä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 11–12 kertaa. Hallituksella on työvaliokunta sekä 

toimintatiimejä toiminnan vetämisessä, jossa jaetaan vastuualueita. 
 

EDUNVALVONTA 
 

Edunvalvonta on yhdistyksen keskeinen tehtävä. Toimintavuonna tullaan kuuntelemaan vammais- 

ja vanhuspalveluiden tarvitsijoiden mielipiteitä, mitenkä he saavat palveluita ja mitä he tarvitsevat. 

Yhdistys tekee aloitteita esiintulevista epäkohdista ja tuo ne myös esille julkisuuteen eri 

tiedotusvälineissä. Yhdistyksellä on esteettömyysvastaava joka tuo julki kaikkia epäkohtia. 
 

Yhdistyksellä on edustus Saarikan alueen vammaisneuvostossa sekä kaupungin vanhusneuvostossa. 

Yhteydenpito myös kaupungin muihin toimielimiin ja päättäjiin on tärkeää. 
 

Yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen kanssa on tärkeätä. Rypästoimintaa naapuriyhdistysten 

kanssa jatketaan. 

Yhdistyksellä on edustus Invalidiliiton liittovaltuustossa sekä Kehrän hallituksessa. 
 

JÄSENPALVELUTOIMINTA 
 

Yhdistyksen keskeinen voimavara on jäsenistö.. Sen ehdoilla toimitaan. Sääntöjen mukaan 

yhdistykseen voi liittyä myös henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Alkuvuonna järjestetään uusille jäsenille tervetulotilaisuus. 

Neuvontaa jäsenille vammaispalveluista ja muista sosiaalietuisuuksista pyritään tehostamaan. 
 

Jäsenten yksinäisyys on haaste yhdistykselle. Jäsenten tavoitettavuutta lisätään. Yksinäisyyden 

poistaminen tulee näkyä kaikessa yhdistyksen toiminnassa, tapahtumissa, retkillä jne. Välitetään 

toinen toisistamme eikä jätetä ketään yksin. Soitellaan yksin asuville jäsenille ja annetaan vertaistukea. 

Kotipalvelua (siivouspalvelua) pyritään jatkamaan edelleen Kehrän toimesta. 

Tuettuun lomatoimintaan kiinnitetään huomiota toimintavuonna. 
 

LIIKUNTA 
  

Yhdistys on VAU:n jäsenjärjestö. Yhdistys osallistuu VAU:n kuntokuu-kampanjoihin. 

Saarijärven uimahallissa tuemme yhdistyksen jäseniä 0,50 euroa/kerta/viikko joko uimahalli- 

tai kuntosalimaksuun, samoin myös keilahallimaksussa. Liikuntatoimintaa voi myös kehittää 

yhteistyössä naapuriyhdistysten ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa.  Eri tilaisuuksissa kuten 

kylätapahtumissa on myös ohjelmassa liikuntaosuus. Urheilukenttää myös hyödynnetään 

liikuntatoiminnassa. 



 

KULTTUURI 

 

Vuoden aikana tehdään retkiä kulttuuritapahtumiin, kuten teatteriretkiä. Myös erilaisiin 

kulttuuritapahtumiin Saarijärvellä neuvotellaan alennuslippuja yhdistyksen jäsenille. 

Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään myös ensi vuonna. 

 

RETKET JA JÄSENTAPAHTUMAT 
 

Talvella tehdään kylpyläretki johonkin kylpylään ja syksyllä perinteinen risteily, paikat ovat vielä 

avoimet. Lisäksi järjestetään paikallisretkiä paikallisiin kohteisiin. 

 

Jäsentapahtumia ja kylätapahtumia järjestetään läpi vuoden. Myös naapuriyhdistyksiä kutsutaan 

mukaan.  Syksyllä järjestetään perinteinen Invalidien kirkkopyhä. 

 

TIEDOTTAMINEN 
 

Yhdistyksen virallinen tiedotuslehti on Sampo-lehti. Siinä olevaa omaa palstaa käytämme ahkerasti. 

Juttuja ja artikkeleita toiminnastamme julkaistaan Sampo-lehdessä, IT-lehdessä ja muissa julkaisuissa. 

Yhdistyksen poisnukkuneet jäsenet ilmoitetaan IT-lehden kuolleet-palstalla. Lehden järjestöpalstaa 

käytetään tarpeen mukaan. 

Yhdistyksen kotisivut pidetään vuoden aikana ajan tasalla, os:www.saarijarveninva.yhdistysavain.fi 

Jäsenkirjeitä lähetetään jäsenille ja hallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetetään hallituksen 

jäsenille sähköpostilla tai kirjeillä. 

 

KOULUTUS 
 

Liiton ja muiden toimijoiden koulutusta järjestetään paikallisesti, seudullisesti ja alueellisesti. Liiton 

koulutustilaisuuksiin lähetetään yhdistyksen jäseniä. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenille järjestetään järjestökoulutusta. Jäseniä perehdytetään vammaislakiin, 

sosiaalihuoltolakiin ja muuhun jäsenistöä koskevaan lainsäädäntöön. 

Opintokerhotoimintaa jatketaan tarpeen mukaan. 

 

VARAINHANKINTA 
 

Toimintamme keskeinen tulonlähde on jäsenmaksut. Aktiivisella jäsenhankinnalla pidämme jäsen- 

määrämme vähintään nykyisellä tasolla 535 jäsentä. Jäsenmaksujen perintä hoidetaan liiton kautta. 

Jäsenmaksu on ensi vuonna 13,- euroa. 

 

Osallistumme myös erilaisiin markkina- ja messutapahtumiin, joissa yhdistyksen esittelyn lisäksi 

keräämme varoja mm. myyntitoiminnalla. Arpajaisia järjestetään retkillä ja omissa tapahtumissa.. 

Yhteistyötä eri yritysten kanssa kehitellään sekä erilaisten tuotteiden myyntoimintaa.. 

Hoidamme myös pyydettäessä kahvituksia ja tarjoilua eri liikkeissä 

 

LOPUKSI 
 

Yhdessä tekemällä teemme yhdistyksestämme entistä paremman ja houkuttelevamman jäsenille. 

 

HYVÄÄ TOIMINTAVUOTTA KAIKILLE 

 

HALLITUS    


