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SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY     

   

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019 

Yhdistys on kaikille avoin järjestö. Yhdistyksen arvoina ovat ihmisarvo, avoimuus, uudistuminen, 

rohkeus ja luotettavuus.  Sen tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään 

erilaisten ihmisten mahdollisuuksia elää yhdenvartaista, täysipainoista elämää.  

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 

      1.1. Yhdistyksen toimintaympäristön muutokset 

Julkishallinnon talousvaikeudet heijastuvat jäsenten mieliin ahdistuksena, saadaanko 

tarvittavia palveluja jatkossa. Kuljetusasiat ontuvat edelleen.  

1.2. Toiminnan painopisteet 2019 

Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi 

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneen kumppanuuspöytätapaamisiin, lähialuetapahtumiin, 

järjestöasiantuntijan kutsumiin erilaisiin koulutuksiin ja suunnittelupäiviin Sisä-Suomen 

alueella. 

Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen 

Hallitus on toiminut hyvässä yhteishengessä ja se on näkynyt myös ulospäin kiinnostuksena 

yhdistyksen tapahtumiin osallistumisena.  

Yhdistyksen omat painotukset 

Uusia jäseniä on saatu hallitukseen. 

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA  

 Esiintyneisiin epäkohtiin on pystytty jonkin verran vaikuttamaan. Yhteistyönä 

vammaisneuvoston kanssa on saatu joitakin epäkohtia esille. Esteettömyysvastaavan työ on 

pitkäjänteistä ja laaja-alaista ja edistyminen on hidasta.  

Taksiasia on tullut esille melkein jokaisessa tapaamisessa. Seurataan, mitä valtakunnan tasolla 

saadaan aikaan tässä asiassa.  

Puheenjohtaja ja/tai esteettömyysvastaava on osallistunut maakunnanalueen vaikuttajien 

tapaamisiin. 

Esteettömyysteemalla järjestettiin toukokuussa yhdessä muiden vammais- ja eläkejärjestöjen 

kanssa keskustelutilaisuus taksiasioista. Järjestämisvastuussa oli Saarijärven Invalidit ry. 

Mukana oli edustaja Keski-Suomen alue taksista, paikallisista takseista, vammaispalvelun 

sosiaalityöntekijä sekä Invalidiliiton Sisä-Suomen alueen järjestöasiantuntija. Osallistujia tässä 

tilaisuudessa oli 80 henkilöä.  

Kumppanuuspöytään on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.  

Palveleva Yhteisö-hankkeen kokoontumisiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.  

Yhdessä enemmän messuilla oli oma pöytä, jossa oli puhallustikkaa, mikä tuntui kiinnostavan 

yleisöä. Pieniä palkintoja annettiin myös.  
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Keski-Suomen vammaisjärjestöjen verkostoitumisen aloituskokoukseen osallistui 

puheenjohtaja ja yksi jäsen 

Esteettömyysasiat: 

Esteettömyysvastaava osallistui Trafin esteettömyyskävelyyn. Siinä tuli esille useita korjausta 

vaativia kohteita.  

Halpa-Hallin pihaan on tullut kaksi inva-paikkaa. 

Taajama-alueen ravintolaan ei saada esityksestä huolimatta kunnon luiskaa.  

3. YHDISTYSTOIMINTA 

Jäsenpalvelut: 

Tammikuussa oli tervetulotilaisuus yhteislaulutilaisuudessa. Läsnä oli 38 henkilöä.  

Liiton Kuntokuukampanja järjestettiin helmi- ja syyskuussa. Kortteja palauttaneitten kesken 

arvottiin palkintoja.  

Virkistys ja yhdessäolo: 

Yhteislaulutilaisuus pidettiin kerran kuussa kevät ja syyskaudella Osallistujia näihin yhdeksään 

(9) tilaisuuteen osallistui yhteensä 200 kävijää. 

Aili Ruotsalainen veti liikunnallista osuutta yhteislaulun jälkeen.  

Keilaukseen osallistui 188 henkeä yhteensä 19 kertaa. Yhdistys tuki jäseniä keilamaksuissa.  

Yhdistyksen 3-henkinen joukkue varamiehineen osallistui keilauksen puulaakiotteluun 

Saarijärvellä sekä leikkimieliseen otteluun pari kertaan Karstulan Invalidit ry:n kanssa.   

Jäsenten uimahallikäyntejä tuettiin. Kävijöitä oli ….. 

Kylätapahtumia järjestettiin Kauppisen mökillä, osallistui 35 henkilöä, Hilkan luona 34 

henkilöä. Marja-emäntä oli järjestänyt tarjoamiset.  Pajupuron koululla oltiin elokuussa, missä 

oli laulua ja runoa ja kuultiin koulun historiaa kuvien kera. Läsnä oli 35 osallistujaa. 

Kuntokuukampanja-kortteja palautettiin ….. 

Pikkujoulu pidettiin Kalmarin Nahjuksella. Osallistujia oli 68. Musiikkia ja leikkimielisiä kilpailuja 

ja tietenkin hyvää jouluruokaa.  

Liitolta anottiin joulumuistamisia 50 e/ hlö kahdelle henkilölle, mitkä liitto on lähettänyt 

suoraan avustuksen saajille.  

Retket: 

Kesällä käytiin katsomassa Kyyjärvellä Het-teatterissa näytelmää ’Parasta Ennen’. Osallistujia 

oli 40 ja kaksi kuljettajaa. 

Retki Riikaan elo-syyskuun vaihteessa oli hyvä. Osallistujia oli 40.  

Sisä-Suomen alueen aluetapahtumaan Hankasalmelle osallistui 22 henkeä. Ohjelma oli pitkälti 

saarijärvisten hoitelemaa.  

Kirkkopyhää ei ollut kuluneena vuonna  



3 
 

Vertaistuki ja neuvonta:   

Vertaistukea saatiin yhteisissä tapaamisissa. 

Yhteistyökumppanit ja hankkeet: 

Yhteistyötä tehtiin Kehräkumppaneitten, vammaisneuvoston, ja lähikuntien yhdistysten kanssa 

sekä Liiton kanssa. Kumppanuuspöytään osallistuttiin. Yhdistysten ja kuntien Elinvoimapaja-

tilaisuuksiin osallistuttiin.  

Viestintä tiedotus: 

Kotisivujen osoite uudistettiin helpommin löydettäväksi 

Jäsenkirje lähetettiin kaikille jäsenille Liiton kautta. Vuoden varrella liittyneille uusille jäsenille 

lähetettiin kirje ja jäsenmaksulomake erikseen.  

Sampo-lehden palsta on tärkeä tiedotuskanava.  

Yleisten kokousten kutsu julkaistiin Sampo-lehdessä. 

It-lehdestä ja Yhdistystiedotteesta sekä Invalidiliiton postista saadaan ajankohtaiset tiedot.  

Yhdistyksen postilaatikko on nyt Kehrän ala-aulassa, mihin voi jättää postia yhdistykselle. 

Jäsenhakemuksia saa hallitukselta ja Kehrän toimistosta.  

Koulutus:  

Hallituksen jäseniä on osallistunut liiton järjestämiin koulutuksiin yhdistystoiminnasta.  

Puheenjohtaja osallistui Invalidiliiton järjestöpäiville ja uusien puheenjohtajien koulutukseen 

helmikuussa. 

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET  

Hallinto:  

Kevätkokous pidettiin 2.4.2019 Kehrän toimistossa. Paavontie 2, Saarijärvi. Kokouspykäliä oli 

10 ja osallistujia 14.  

Syyskokous pidettiin 28.11. myös Kehrän toimistossa. Kokouspykäliä oli 15, osallistujia oli 14.  

Yhdistyksellä on 12-jäseninen hallitus. Hallitus kokoontui 11 kertaa Kehrän tiloissa. Pykäliä oli 

yhteensä 179. Hallitukseen kuuluivat Pirjo Hakala (10), Antero Kuitunen 

taloudenhoitaja,työvaliokunta, kotisivut (11), Kaija-Liisa Laitinen liikuntavastaava (10),   

Tuija Laitinen esteettömyysvastaava (11), Pirjo Leppämäki varapuheenjohtaja, 

koulutussihteeri,työvaliokunta (6),   Marja Messala ravintolavastaava (9), Raija Mäkinen 

työvaliokunta (11), Linnea Rämänen sihteeri, tiedottaja, työvaliokunta  tammi- heinäkuu (4), 

Ritva Sneck-Ruotsalainen pj. (11), Juhani Salmela (6), Pentti Tolppila messut ja markkinat (9),  

Matti Vuorenmaa kulttuurivastaava (9).    

Taloudenhoitaja hoiti myös kirjanpidon.  

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 467. 
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Edustukset:   

Yhdistyksellä oli edustaja Saarikan alueen vammaisneuvostossa, Kehrän hallituksessa, ja 

Invalidiliiton liittovaltuustossa. Lisäksi osallistuttiin Sisä-Suomen alueen koulutuksiin ja 

tapahtumiin.  

Lähialuetapahtumiin Karstulan, Viitasaaren ja Äänekosken yhdistysten kanssa osallistuttiin. 

Niissä suunniteltiin yhteistyötä ja jaettiin kuulumisia.  

 

Talous: 

Talouden perusta oli jäsenmaksut. Kaupungilta saatiin järjestöavustusta.  

Kuluneena vuonna oli kahdet vaalit. Pieni Ele- keräykseen osallistuttiin ja siitä saatiin myös 

tuloja. Lipasvahtivuoroja hoiti 4 hallituksen jäsentä. 

Saarijärven Yrittäjien Kesämarkkinoilla myytiin kahvia ja lettuja sekä arpoja. 

Yhteislaulutilaisuuksissa myytiin kahvia. Omissa tilaisuuksissa, kuten esim. retkillä myytiin 

arpoja.    

Stealta saatiin avustusta Digitaitojen kehittämiseen. Rahalla ostettiin tietokone 

lisätarvikkeineen. Tulossa on kansalaisopiston digikoulutusta. 

Vammaisliikunnan Tuki ry:ltä saadulla avustuksella ostettiin kahvallinen keilapallo ja kassi. 

Liiton pinssikeräykseen osallistuttiin pienimuotoisesti.  

Toimitilat:    

Kokoukset pidettiin Kehrän tiloissa. Yhteislaulutilaisuudet olivat Työväentalossa. 

Kyläkierroksilla oltiin jäsenten kodeissa tai kylätaloilla.  

5. YHDISTYKSEN TOMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN  

Toiminta on saanut pääosin myönteistä palautetta.  

Jäsenten digiosaamista on edelleen kehitettävä tiedonkulun helpottamiseksi.  

Esteettömyysasioihin toivotaan enemmän resursseja esteettömyysvastaavan tueksi.  

 

Kiitoksemme kuluneesta vuodesta! 

Saarijärven Invalidit ry:n hallitus 

 


