
SAARIJÄRVEN INVALIDIT RY
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021
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
Korona-epidemia vaikutti yhdistyksen toimintaan lamaannuttavasti. Huolta kannettiin myös
julkishallinnon kestävyydestä ja siitä, miten kaikki vaikuttaa palvelujen saatavuuteen.
1.2. Toiminnan painopisteet 2021
Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi
Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet lähialuetapahtumiin, järjestöasiantuntijan kutsumiin
erilaisiin koulutuksiin ja suunnittelupäiviin Sisä-Suomen alueella rajoitetusti, enimmäkseen
etäyhteyden avulla.
Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen
Hallitus on toiminut hyvässä yhteishengessä. Koronatilanteen vuoksi kovin paljon jäsenille
suunnattuja tapahtumia ei ole voitu järjestää.
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 ovat osallistuneet maakunnanalueen vaikuttajien
tapaamisiin.
Kumppanuuspöydän tiimoilta on ollut toistaiseksi hiljaiseloa.
Lanneveden koululaisille lahjoitettiin kolme Liikennetyö-kirjaa. Saatiin siitä yhdistykselle
kunniakirja.
Kaupunginhallitukselle lähetettiin kirje vammaisneuvoston toiminnan käynnistämiseksi.
Vammaisneuvosto käynnistettiinkin välittömästi.
Esteettömyysasiat:
Esteettömyysvastaava on vaikuttanut kunnan eri tilojen muuttamiseen esteettömiksi,
esimerkiksi kirjaston oveen saatu sähköinen avauspainike.
3. YHDISTYSTOIMINTA
Jäsenpalvelut:
Liiton Kuntokuukampanja järjestettiin helmi- ja syyskuussa. Kortteja palauttaneitten kesken
arvottiin palkintoja.

Tuettuja lomia markkinoitiin jäsenille. Hakemuslomakkeet löytyvät kotisivuilta ja Kehrän Sun
Saarijärvi-seinälokerikosta.
Yhdistys osallistui Pieni Ele-keräykseen kuntavaalien yhteydessä.
Virkistys ja yhdessäolo:
Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin Työväentalolla.
Yhdistys tuki jäseniä keilailumaksuissa sekä jäsenten uimahallikäyntejä.
Marttojen järjestämään hyvinvointi-iltaan yhdistys maksoi pääsyliput.
Heinäkuussa käytiin Pyhä-Häkin kansallispuistossa. Ohjelmassa oli yhteislaulua Matin ja
pelimannien johdolla. Lettuja ja makkaraa oli tarjolla Arjan ja Arvon Anna Unelma-
katukeittiöstä. Halukkailla oli mahdollisuus tutustua Pyhä-Häkin luontoon. Mukana oli 22
jäsentä.
Kuntokuukampanja-kortteja palautettiin n. 20.
Kahdelle henkilölle anottiin Liitolta joulumuistamisia, mitkä liitto on lähettänyt suoraan
avustuksen saajille.



Retket:
Kirkkopyhä oli lokakuussa.
Vertaistuki ja neuvonta: Kysymykset ohjataan liiton neuvontanumeroon.
Yhteistyökumppanit ja hankkeet:
Yhteistyötä tehtiin Kehräkumppaneitten, vammaisneuvoston, ja lähikuntien yhdistysten
kanssa sekä Liiton kanssa. Kumppanuuspöytään osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan.
Viestintä tiedotus:
Kotisivuilla sekä Sampo-lehden palstalla tiedotettiin tapahtumista.
Jäsenkirje lähetettiin kaikille jäsenille Liiton kautta.
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 ja lomatukihakemuksia on saanut hallitukselta ja Kehrän toimistosta, myös
netistä.
Koulutus:
Hallitus ja liittovaaliehdokas ovat osallistuneet liiton järjestämiin koulutuksiin.
4. TOIMINTAEDELLYTYKSET
Hallinto:
Kevätkokous pidettiin 21.4.2021 Sun Saarijärvi-tilassa. Kauppakatu 8., Saarijärvi.
Kokouspykäliä oli 11 ja osallistujia 10.

Syyskokous pidettiin 18.11.2021 myös Sun Saarijärvi-tilassa. Kokouspykäliä oli 16, osallistujia
oli 9.
Puheenjohtajana oli Marjut Pollari, varapuheenjohtajana toimi Juhani Salmela.
Yhdistyksellä oli 9-jäseninen hallitus. Hallitus kokoontui 8 kertaa Sun Saarijärven ja
Työväentalon tiloissa. Pykäliä oli yhteensä 134. Hallitukseen kuuluivat Pirjo Hakala, Antero
Kuitunen, Kaija-Liisa Laitinen, Tuija Laitinen, Pirjo Leppämäki, Ritva Sneck-Ruotsalainen, Arvo
Kuhmonen, Jussi Rantala, Ville Rautiainen ja Pentti Tolppila, joka valitettavasti menehtyi
alkuvuonna.
Taloudenhoitaja hoiti myös kirjanpidon.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 378. Varsinaisia 365, kannatusjäseniä 9, Kunniajäseniä 1,
kunniapuheenjohtaja 1, vapaajäseniä 2.

Edustukset:
Yhdistyksellä oli edustaja Saarikan alueen vammaisneuvostossa, Kehrän hallituksessa, ja
Invalidiliiton liittovaltuustossa.
Uudeksi liittovaltuutetuksi Sisä-Suomen alueelle äänestettiin Ville Rautiainen Saarijärven
Invalidit ry:stä.
Uuden järjestöasiantuntija Milla Ilosen luotsaamana osallistuttiin Liiton ja Sisä-Suomen
alueen tapahtumiin ja koulutuksiin teamsin välityksellä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Marjut Pollari oli Saarikan alueen vammaisneuvoston
puheenjohtaja. Tuija Laitinen oli vammaisneuvoston jäsen.
Talous:
Talouden perusta oli jäsenmaksut.
Kaupungin järjestöavustus saatiin.
Saarijärven Taksiautoilijat ry lopetti toimintansa ja lahjoitti yhdistykselle 500,00 e.
Toimitilat:
Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja.
Kokoukset pidettiin Sun Saarijärvi-tilassa. Yhteislaulutilaisuudet olivat Työväentalossa.
5. YHDISTYKSEN TOMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Toiminnassa on Korona-epidemian vuoksi ollut hiljaiseloa.
Jäsenten digiosaamista on edelleen kehitettävä tiedonkulun helpottamiseksi.



Esteettömyysasioihin toivotaan enemmän resursseja esteettömyysvastaavan tueksi.

Kiitoksemme kuluneesta vuodesta!
Saarijärven Invalidit ry:n hallitus


