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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
YLEISTÄ 
Toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli toimia niin, että vammaiset pystyivät toimimaan erilaisista 
esteistä huolimatta tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Ihmisarvo, rohkeus ja oikeudenmukaisuus olivat 
toiminnan perusajatuksia. 
Yhdistys huomioi Suomen 100 vuoden itsenäisyyden ja Sote-uudistukseen vaikutettiin niin, että palvelut 
säilyvät Saarijärvellä. 
HALLINTO 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 24.4. (17 osanottajaa) ja syyskokous 23.11. (20). 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja kirjasi pöytäkirjaan yhteensä 274 §:ää. 
Puheenjohtajana, jäsenasiainsihteerinä ja tiedotussihteerinä toimi Tapio Kinnunen (14 kokousta, 
varapuheenjohtajana Aili Ruotsalainen (12) ja hallituksen jäseninä Pirjo Hakala (liikuntavastaava) (13), Arvo 
Kuhmonen (ravintolatiimin johtaja) (9),  Antero Kuitunen (kirjanpitäjä 1.5.lukien, koulutussihteeri ja kotisivujen 
hoitaja yhdessä Markku Laitisen kanssa)(14),  Kaija-Liisa Laitinen (arpajaisvastaava (14), Marja Messala (13), 
Raija Mäkinen (12), Marjatta Tolppila (7), Pentti Tolppila (arpajaisvastaava (12), Linnea Rämänen (sihteeri 1.10-
31.12.) (11), Matti Vuorenmaa (kulttuurivastaava) (11). Taloudenhoitajana ja sihteerinä 1.1.–30.9. toimi Minna 
Wuorela. Naistyövastaavana toimi Leena Heinänen 1.1.–31.8. Työvaliokuntaan kuuluivat Tapio Kinnunen, Aili 
Ruotsalainen, Minna Wuorela ja Raija Mäkinen ja se kokoontui 2 kertaa ja piti lisäksi puhelinkokouksia. 
Vastuuhenkilöt keräsivät ympärilleen tiimejä. 
Yhdistyksen tilintarkastaja toimi HTM Eija Honkanen ja varatilintarkastajana HTM Seppo Korhonen ja 
yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Mediatili Oy 1.1.–31.5. 
JÄSENASIAT 
Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 505 jäsentä, joista kannatusjäseniä 14. Vuoden aikana yhdistykseen 
liittyi 73 uutta jäsentä, kuolleita oli 31 ja eronneita 29, joten nettolisäys oli 14 jäsentä. Uusille jäsenille oli 
tutustumistapahtuma 23.2. (osanottajia 33.) 
EDUNVALVONTA 
Yhdistys valvoi, että vammais- ja vanhuspalvelulaki toimi Saarijärvellä kuuntelemalla jäsenten 
mielipiteitä ja nostamalla epäkohdat esille. Saarikan alueen vammaisneuvoston puheenjohtajana 
ajalla 1.1.–31.5. toimi Tapio Kinnunen (varalla Ritva Sneck-Ruotsalainen). Vanhusneuvostossa 
 oli Leena Lauttamäki ajalla 1.1.–31.5. (varalla Matti Vuorenmaa). Loppuvuonna ei käynnistynyt 
vammaisneuvoston toiminta. 
SPR:n Hyvä Elämä-Hyvä mieli ohjausryhmässä oli Marjatta Tolppila ja kumppanuuspöydässä 
yhdistystä edusti Aili Ruotsalainen 
Yhdistys osallistui Oma toimi yhdistyksen yleisiin kokouksiin ja Kehrän hallituksessa oli Raija 
Pölkki ja Tapio Kinnunen. 
Invalidiliiton liittovaltuustossa olivat Leena Lauttamäki ja Marita Matokangas. Vuoden lopussa 
pidetyissä liittovaltuustovaalissa vuosille 2018–2021 valittiin Ritva Sneck-Ruotsalainen. Hän sai vaalissa toiseksi 
eniten ääniä koko maassa, yli 400 ääntä. 
Naapuriyhdistysten kanssa oli rypästoimintaa ja muiden paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa 
oli yhteistoimintaa. Kaupungin päättäjiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä. 
PALVELUTOIMINTA 
Kotipalvelu (siivouspalvelu) hoidettiin Kehrän toimesta. Sen piirissä oli kymmeniä yhdistyksen 
jäseniä. 
Ystävätoiminta ja keskinäinen huolenpito oli tärkeällä sijalla toiminnassa. 
Yhdistys järjesti vuoden aikana useita tapahtumia palvelutalo Kotikonnun ja Serviisin asukkaille. 
 
 
 
 



 
 
 

TAPAHTUMAT JA RETKET 
Vuoden huipputapahtuma oli Suomi-100 vuotta juhla Seurakuntatalossa 6.9., jossa oli osanottajia 
117.  
Yhdistyksen kirkkopyhää vietettiin 15.10. (70) 
Jäsenille tärkeitä tapahtumia olivat myös maalaislääkäri Tapani Kiminkisen vetämä hoitotahto- 
(74), vammaisvastaava Kristiina Korpirinteen edunvalvonta- (37) ja lakimies Jouko Holmin 
hoitotestamentti- (34) tapahtumat. Pikkujoulu oli Summassaaressa 8.12. (51). 
Kylätapahtumia järjestettiin vuoden aikana 6, Mahlu 4.5. (30), Lannevesi 1.6.. (17), Lakomäki 
15.6. (41), Hännilä 13.7. (31), Linna 24.8. (25), Kannonjärvi 22.9. (44) 
Vuoden aikana järjestettiin seuraavat retket: Härmän retki 13.–15.3. (49), Wilman päivän retki 
Viitasaarelle 26.5. (17), Kyyjärven kesäteatteriretki 30.7. (45), Saaristoretki 15.–17.8. (51) ja 
Tallinnan risteily 2.-3.10. (36) 
LIIKUNTA JA KULTTUURI 
VAU:n järjestämään Kuntokuu-kampanjaan yhdistys osallistui helmi- ja syyskuussa. Uimahallin 
ja kuntosalin maksuihin yhdistys osallistui 0,50 euroa/viikko/kerta. 
Jäsenet kokoontuivat kuukausittain yhteislauluihin ja liikuntaan Työväentalossa. 
Eri tapahtumissa oli kulttuurilla ja liikunnalla tärkeä osuus. 
NAISTYÖ 
Naistyö kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Toiminta kuitenkin päättyi syyskuun alussa 
kiinnostuksen ja vetäjien puutteeseen. 
MESSUTAPAHTUMAT 
Yhdistys osallistui Yhdessä Enemmän messuille 11.3. ja Kesämarkkinoille 30.6. Tapahtumissa 
esiteltiin yhdistyksen toimintaa. 
KOULUTUS 
Järjestöpäivillä oli Aili Ruotsalainen. Ota Sote haltuun koulutuksessa Jyväskylässä 8.4. olivat 
Matti Vuorenmaa ja Tapio Kinnunen. Järjestökoulutuksessa syksyllä olivat Aili Ruotsalainen ja 
Marjatta Tolppila. Sisä-Suomen alueen suunnittelupäivässä 30.9. olivat Tapio Kinnunen ja Raija 
Vanhala. 
TIEDOTTAMINEN 
Yhdistyksen tiedottaminen hoidettiin Sampo-lehden oman palstan kautta. Lehdessä oli myös 
useita juttuja yhdistyksen toiminnasta. IT-lehdessä oli myös juttuja yhdistyksestä ja sen kuolleet- 
palstalla julkaistiin yhdistyksen poisnukkuneiden jäsenten nimet. Alkuvuodesta lähetettiin myös 
kaikille jäsenille jäsenkirje. Tärkeää tiedottamisessa oli myös hyvin hoidetut kotisivut. 
MUISTAMISET 
Tammikuussa osallistuttiin yhdistyksen pitkäaikaisen kunniajäsenen Marjatta Hertellin muisto- 
juhlaan. Yhdistys kävi onnittelukäynnillä 100 vuotta täyttäneiden jäsenten Annikki Sevan ja Helvi 
Hännisen luona. 
TALOUSTOIMINTA 
Yhdistykselle myönnettiin liitosta 1000 euroa hankeavustusta mm. kylätapahtumien 
järjestämiseen. 
Lisäksi saatiin raha-automaattiyhdistykseltä 1000 euron toimintatonni. 
Jäsenmaksu oli 13 euroa ja se oli tärkeä tulolähde. Keväällä oli kunnallisvaalien merkeissä Pieni- 
Ele keräys. Omissa tapahtumissa järjestettiin arpajaisia. Toimintavuosi oli talouden tasapainotta- 
misen vuosi. Niinpä tilinpäätös oli lievästi voitollinen. 
 
KAIKILLE JÄSENILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE PARHAAT KIITOKSET 
KULUNEESTA VUODESTA. 
 
Hallitus 


