
SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY        

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018 

 
 

Toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli toimia niin, että vammaiset pystyivät toimimaan 

erilaisista esteistä huolimatta tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Ihmisarvo, rohkeus ja oikeuden- 

mukaisuus olivat toiminnan perusajatuksia. 

Yhdistys järjesti 40 - vuotisjuhlan jäsenilleen, jossa oli monipuolista ohjelmaa ja kahvitarjoilu (90). 

Tilaisuuteen järjestettiin kuljetus sitä tarvitseville. Tilaisuutta juhlisti Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen. 

Yhdistystämme kohtasi myös suru-uutinen, kun pitkäaikainen puheenjohtajamme Tapio Kinnunen nukkui 

pois. 

Loppuvuoden kokouksissa puhetta johti varapuheenjohtaja Pirjo Leppämäki (2 kokousta). 

 
HALLINTO 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4. (23 osanottajaa) ja syyskokous 28.11. (21 osanottajaa). 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja kirjasi pöytäkirjaan yhteensä 222 §:ää. 

Puheenjohtajana, jäsenasiainsihteerinä ja tiedotussihteerinä toimi Tapio Kinnunen (9), 

varapuheenjohtaja ja koulutussihteeri Pirjo Leppämäki (9) ja hallituksen jäseninä Pirjo Hakala (9), Arvo 

Kuhmonen, isäntä (7), taloudenhoitajana/kirjanpitäjä Antero Kuitunen (11) ja kotisivujen hoitaja yhdessä 

Markku Laitisen kanssa), Kaija-Liisa Laitinen, liikuntavastaava (5), Marja Messala, emäntä (10), Raija 

Mäkinen (10), Pentti Tolppila (8), Matti Vuorenmaa, kulttuurivastaava (9), Raija Vanhala, arpajaisvastaava 

(9), esteettömyysvastaava Tuija Laitinen (11) ja sihteerinä toimi Linnea Rämänen (10). Liittovaltuuston 

edustaja Ritva Sneck-Ruotsalainen osallistui 2 kokoukseen ja toi liiton terveiset.   

 
Työvaliokuntaan kuuluivat Tapio Kinnunen, Raija Mäkinen, Pirjo Leppämäki, Linnea Rämänen ja Antero 

Kuitunen ja se kokoontui 1 kertaa ja piti lisäksi sähköpostikokouksia. 

Vastuuhenkilöt keräsivät ympärilleen tiimejä. 

Yhdistyksen tilintarkastaja toimi Tiia Leppänen ja varalla Riitta Sorri. 

 
JÄSENASIAT 

 

Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 516 varsinaista jäsentä ja kannatusjäseniä 12. Vuoden aikana 

yhdistykseen liittyi 66 uutta jäsentä, kuolleita oli 27 ja eronneita 14, joten nettolisäys oli 25 jäsentä. 

Uusille jäsenille oli tutustumistapahtuma 18.1.18 (osanottajaa 25.) 

 
EDUNVALVONTA 

 

Yhdistys valvoi, että vammais- ja vanhuspalvelulaki toimi Saarijärvellä kuuntelemalla jäsenten 

mielipiteitä ja nostamalla epäkohdat esille. Yhdistys päätti olla perimättä henkilökohtaisilta avustajilta 

maksua oman yhdistyksen järjestämien retkistä ja tapahtumista. Kartoitettiin esteettömyys kohteet ja 

aloitimme toimet puutteiden korjaamiseksi. Esteettömyyspäivä järjestettiin 17.5.18. Tarjolla oli esitteitä ja 

apuvälineitä tutustuttavaksi ja kokeiltavaksi. 

 

Yhdistys osallistui Oma toimi yhdistyksen yleisiin kokouksiin ja Kehrän hallituksessa edustajana oli Tapio 

Kinnunen 30.9.19 saakka. 

Vammaisneuvostoon ja Kehrän hallitukseen valittiin edustaja Tapio Kinnusen tilalle esteettömyysvastaava 

Tuija Laitinen 5.11.19 kokouksessa. 

 

SPR:n Hyvä elämä- Hyvä mieli ohjausryhmässä oli Tuija Laitinen ja kumppanuuspöydässä 

yhdistystä edusti Kaija-Liisa Laitinen. 

 

Invalidiliiton liittovaltuustoon oli valittu Ritva Sneck-Ruotsalainen vuosille 2018-2021. Naapuriyhdistysten 

kanssa oli rypästoimintaa ja muiden paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa 

oli yhteistoimintaa. Kaupungin päättäjiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä. 
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PALVELUTOIMINTA 
 

Kotipalvelu (siivouspalvelu) hoidettiin Kehrän toimesta. Sen piirissä oli useita yhdistyksen 

jäseniä. 

Ystävätoiminta ja keskinäinen huolenpito oli tärkeällä sijalla toiminnassa. 

Yhdistys järjesti vuoden aikana tapahtumia palvelutalo Kotikonnun ja Serviisin asukkaille. 

 

TAPAHTUMAT JA RETKET 
 

Yhdistyksen kirkkopyhää vietettiin 25.11.18. 

Pikkujoulu pidettiin PikkuEmännässä 7.12. (43). 

Kylätapahtumia järjestettiin vuoden aikana 4. Konttimäki (27), Linnankylä (32), Pylkönmäki (45) ja 

Saarijärven Omatoimi ry (n.28). Vuoden aikana järjestettiin seuraavat retket: Härmän retki 23.-25.3.(50). 

Viherlandian retki yhdessä SPR:n kanssa (51), Keurusselän retki 6.-7.7. (29), Teatteriretki Karstulan Wanhat 

Wehkeet ”Tukkijoella” 21.7.18, (33) ja Tallinnan retki 10.-11.10.18 (32). 
 

LIIKUNTA JA KULTTUURI 
 

VAU:n järjestämään Kuntokuu-kampanjaan yhdistys osallistui helmi- ja syyskuussa. Uimahallin 

ja kuntosalin käyntejä olemme tukeneet ja uutena liikuntamuotona aloitettiin myös keilaus. Maksuihin 

yhdistys osallistui 0,50 snt/viikko/kerta. Keilaukseen osallistui 111 henkilöä ja uinti/kuntosali 680 käyntiä. 

Jäsenet kokoontuivat kuukausittain yhteislauluihin ja liikuntaan Työväentalossa 7 kertaa. Tilaisuuksiin 

osallistui 167 henkilöä. Eri tapahtumissa oli kulttuurilla ja liikunnalla tärkeä osuus. 
 

MESSUTAPAHTUMAT 
 

Yhdistys osallistui Yhdessä Enemmän messuille 10.3.18, Ikääntyneiden toimintapäivään 26.4.18, 

Kesämarkkinoille 29.6.18 ja Hyvän mielen karnevaalit 25.8.18. Tapahtumissa esiteltiin yhdistyksen 

toimintaa. 
 

KOULUTUS 
 

Järjestöpäivillä oli Pirjo Leppämäki, 3.-4.2.18. Hallituksen jäsenet osallistui myös moniin eri tiedotus- ja info 

tilaisuuksiin, jossa käsiteltiin vammaisten ja ikäihmisten tarpeita. Aluetapahtuma Keuruulla 15.9.18, 

osallistui Matti Vuorenmaa, Aili Ruotsalainen ja Pirjo Hakala. 
 

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 
 

100 vuotta täyttäviä jäseniä oli kaksi. Päätettiin muistaa molempia. Maire Heinonen ja Helvi Hänninen. 

Muistettiin myös pitkäaikaista jäsentä Veikko Reiniä 90 -vuotispäivän johdosta. 

 

TALOUSTOIMINTA 

Yhdistykselle myönnettiin liitosta 1100 euroa hankeavustusta Atk-koulutuksen järjestämiseen vasta-alkajille. 

Osallistujia oli 15 henkilöä ja ryhmä kokoontui 5 kertaa. Saarijärven kaupungilta saimme myös pienen 

toiminta-avustuksen 900 €. 

Jäsenmaksu oli 13 euroa ja se oli tärkeä tulolähde. Tammikuussa oli Pieni- ele keräys presidentin vaalien 

yhteydessä. Omissa tapahtumissa järjestettiin arpajaisia. Yhdistys avasi paikalliseen POP-pankkiin tilin, 

koska se on auki joka päivä ja palvelumaksut ovat edullisimmat. 

 

 

KAIKILLE JÄSENILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE PARHAAT KIITOKSET 

 

KULUNEESTA VUODESTA. 

hallitus 
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