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Invalidit ry
Toimintamme
tarkoituksena on
edistää ja kehittää
fyysisesti vammaisten
tai toimintaesteisten
henkilöiden
mahdollisuuksia
osallistua, liikkua ja elää
täysipainoista elämää.

Pieksämäen Seudun Invalidit ry:n perustava kokous pidettiin
5.4.1959 Hotelli Hansassa Pieksämäellä. Taustaliittona oli
tuolloin Suomen Siviili- ja Asevelvollisuus Invalidien Liitto ry. Nyt
60 vuotta myöhemmin yhdistys on elinvoimainen ja virkeä tukija liikuntaelinterveyttä ylläpitävä ja edistävä Invalidiliitto ry:n
paikallisyhdistys, yksi Itä-Suomen alueen 21 yhdistyksestä.
Yhdistyksen jäsenet ovat sen tärkein voimavara ja olemassaolon
perusta. Pieksämäen Invalidit ry:n jäsenet ovat kunniavieraita
18.5. pidettävässä keväisessä juhlassamme. Hyvä jäsen,
tervetuloa siis juhlimaan yhdessä vuosikymmenten taivalta. Sekä
luomaan katsaus tulevaan.
Pieksämäellä 5.4.2019
Pieksämäen Invalidit ry/hallitus
Juha Huhta

Irma Huuskonen

Vesa Ihalainen

Sinikka Niemelä

Rauno Nikkanen

Mari Nykänen pj

Mirja Nyyssönen

Tuija Rossi

Hyvät Pieksämäen Invalidit ry:n jäsenet ja tukijoukot!
Pieksämäen Invalidit ry on saavuttanut 60-vuoden rajapyykin. Pieksämäen Invalidit ry perustettiin
aikana, jolloin Pieksämäellä oli valtaisa nousuvauhti päällä, rautatie toi seudulle uusia asukkaita ja
alueelle luotiin paljon työpaikkoja. Pieksämäellä koettiin tarpeelliseksi perustaa erityinen yhdistys
valvomaan ja puolustamaan liikuntavammaisten oikeuksia, niinpä kolme vuotta ennen kuin
Pieksämäki sai kaupunkioikeudet, paikkakunnalle syntyi Pieksämäen Invalidit ry vuonna 1959.
Hieno asia on, että kuudessakymmenessä vuodessa vammaisten asioissa on saatu paljon aikaan ja
ympäröivä yhteiskunta on muuttunut hitaasti, mutta varmasti, vammaisia paremmin huomioivaksi.
Vuosikymmenet ja vuosisatakin on siis vaihtunut. Samalla toimintaympäristömme on muuttunut
rajusti. Lueskelin, että vuonna 2019 Pieksämäkeä enemmän kuvaavaa on puhua terveys- ja
teknologiakaupungista, kuin vaikkapa omasta lapsuudesta mielikuviin jääneistä Pieksämäen
lentopallojoukkue ”namikasta” ja rautatieläisistä. Toimintaympäristö, digitalisoituminen johtavat
toimintatapojen muutokseen. Kuvaavaa on 2/19 IT-lehden pääkirjoituksesta noussut löydös, että
Pokémon Go-pelin julkistamisesta meni 19 päivää siihen, kun 50 miljoonaa ihmistä pelasi sitä.
Nykyajan tahti ja tempo tuovat myös oikeuksien valvontaan uudenlaisia kriittisiä menestystekijöitä.
Vammaisten ihmisten on pysyttävä kartalla, mitä vammaisten arkeen vaikuttavia asioita on kulloinkin
pinnalla. Vasta valittujen kansanedustajien eteen tulee sosiaaliturvan uudistaminen. On äärimmäisen
tärkeää, että uudistusta tehtäessä huomioidaan heikommassa asemassa olevien aseman
kohentaminen. Toinen tärkeä vaikuttamisen paikka on vammaisten työllisyys. Invalidiliitto on
lanseerannut ”sopivaa työtä kaikille” – ajatuksen ja siihen tiivistyy uudenlainen ajattelu työn
oikeutuksesta. Suomalaista työllistymistähän on hallinnut on/off – tyyppinen ajattelu, joko pystyt tai
sitten et pysty työhön, välimuotona on ollut lyödä ihmiseen osatyökykyisen leima.
Vuosia on jo puhuttu valinnanvapaudesta ja siitä, että ihmiset asemoituvat kohteista tekijöiksi.
Vammaispalveluissa tässä toiminnassa otetaan vasta ensimmäisiä hataria askeleita. Paikallisella ja
maakunnan tasolla meidän tulee aktiivisesti tehdä työtä, että pääsemme vaikuttamaan vammaisia
koskeviin palveluihin ja kehittämään niitä vammaisten näkökulmasta. Puhutaan siis
asiakasosallisuudesta. Se, että vammaiset ihmiset saavat mahdollisuuden päästä vaikuttamaan
itseään koskeviin asioihin alkaa usein omasta yhdistyksestä. Niinpä nyt, kuusikymmentä vuotta
yhdistyksen perustamisen jälkeen on edelleen ÄÄRIMMÄISEN tärkeää, että Pieksämäellä on oma
vammaisten oikeuksia puolustava yhteisö; oma yhdistys kullan kallis!
Paljon onnea Pieksämäen Invalidit ry!

Mika Saastamoinen , Invalidiliiton järjestöasiantuntija
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Onnittelut Pieksämäen Invalidit ry:lle!
Pieksämäen Invalidit ry juhlii tänä vuonna 60-vuotistaivaltaan. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
pysyvästi vammaisten henkilöiden yhdyssiteenä toimialueella, edistää vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä, valvoa heidän
yhteiskunnallisia etujaan sekä ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden henkistä ja toiminnallista
vireyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Yhdistyksen tehtäväkenttä on laaja ja jäsenistölleen merkityksellinen. Yhdistys on toteuttanut
tehtäväänsä monin eri tavoin. Pieksämäen Invalidit ry:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin. Järjestön kautta moni on saanut
korvaamatonta vertaistukea. Yhdistys on hyvin verkostoitunut muiden Pieksämäellä toimivien
järjestöjen kanssa, jolloin vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja painoarvo kasvaa.
Pieksämäen Invalidit ry on mm. vammaisneuvoston jäsenyyden kautta vaikuttanut saavutettavuuden
edistämiseen kaupungissamme. Saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisten asiakkaiden tarpeiden
huomioimista tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa. Hyvä saavutettavuus parantaa kaikkien
osallistumismahdollisuuksia. Saavutettavuuden rinnalla käytetään käsitettä esteettömyys, jolla
yleensä viitataan fyysiseen ympäristöön. Rakennusten suunnittelussa ja muokkaamisessa esimerkiksi
pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuvien huomioiminen on esteettömyyttä. Samoin
mahdollisuudet lainata ja käyttää erilaisia apuvälineitä (induktiosilmukka, lainattavat lasten rattaat,
lukulasit tms.) poistaa esteitä.
Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä, mikä on yhdistyksen toiminnan tärkeä perusta.
Järjestöt ovat voineet vaikuttaa suunnitteluun ja saavutettavuuden parantamiseen tekemällä mm.
esteettömyyskartoituksia ja toimittamalla tulokset edelleen rakennusviranomaisille toimenpiteitä
varten. Myös kaavoitukseen voidaan vaikuttaa antamalla vireille tulevista kaavoista lausuntoja
erilaisten väestöryhmien huomioimiseksi. Aktiivisen järjestötoiminnan avulla voidaan vaikuttaa
moniin yhteiskunnan ratkaisuihin.
Pieksämäen Invalidit ry on jäsenistönsä edunvalvoja ja aktiivinen toimija pieksämäkeläisessä
järjestökentässä. Pieksämäen kaupungin puolesta toivotan sydämelliset onnittelut 60-vuotiaalle
Pieksämäen Invalidit ry:lle ja sen jäsenille! Aktiivisia ja vireitä toimintavuosia yhdistykselle jatkossakin!

Ulla Nykänen vs. kaupunginjohtaja

Kiitos vertaistuesta ja yhteyden luomisesta
Pieksämäen Invalidit ry!
Sanassa sanotaan: ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään”. Tämä lie ikiaikainen totuus, mainitaanhan se
heti luomiskertomuksessa. Ja totta se on - yksin ei ole hyvä olla. Me tarvitsemme toisiamme.
Herra Jumala sanoi: ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka
sopii hänen avukseen.” 1.Moos. 2:18
Meidän aikamme on kuitenkin istuttanut mieliimme vaarallisen ajatuksen. Se on yksin pärjäämisen
vaatimus. Kuinka moni meistä kantaa mielessään ja sydämessään asioita yksin aina nääntymiseen
saakka. Tänä päivänä monesti myös tutut yhteisöt ovat heikentyneet tai kokonaan kadonneet. Tämä
näkyy ihmisten arjessa monin tavoin – kuinka moni meistä tänä päivänä tuntee vaikkapa naapurinsa
tai työtoverinsa nimeltä. Kuinka moni uskaltaa pyytää apua hätäänsä. Entä kuinka paljon meillä on
yksin jäämisen ja yksinäisyyden tuskaa.
Niin ei tarvitse olla.
Niinpä ilolla tervehdin Pieksämäen Invalidit ry:n 60-vuotista taivalta. Olette tehneet paljon hyvää
monelle ihmiselle, tukeneet ja rohkaisseet ja madaltaneet kynnyksiä. Ennen kaikkea iloitsen siitä, että
olette antaneet yhteisön tukea ja kulkeneet vierellä silloin, kun ihminen on sitä eniten tarvinnut.
Vammaan ja vammautumiseen saattaa nimittäin joskus liittyä syrjään vetäytymisen ja yksinäisyyden
varjo. Mielessä saattaa liikkua kysymys, kuinka muut ihmiset minut näkevät vammani kanssa. Tällöin
yksinäisyydestä tulee raskas ja ahdistava kahle.
Invalidiyhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla vertaistukena ja hyvänä peilinä niin jäsenilleen
kuin kaikille kaupunkilaisille. Sen yksi kauniista tehtävistä on tuoda ihmisiä yhteen ja julistaa
ilosanomaa siitä, ettei kenenkään tarvitse pärjätä yksin. Me tarvitsemme toisiamme.
Pieksämäen seurakunnan puolesta iso kiitos yhteisestä hyvästä, jota olette jakaneet koko kaupungille.
Taivaan Isän siunausta toiminnalle myös jatkossa toivottaen

Matti Pehkonen
Pieksämäen seurakunnan kirkkoherra
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”13-vuotias poika menetti kätensä
silppukoneen terässä –
onnettomuus
eilen Pieksämäen Pyhityllä”

HAASTATTELUSSA
PERTTI MÄÄTTÄ
Kuva ja teksti Mari Nykänen

Näin otsikoi Savon Sanomat uutisensa vuonna 1952 kun oli sattunut onnettomuus, jossa nuori Pertti
Määttä menetti oikean kätensä kyynärpäätä myöten. Lehtijuttu päättyy virkkeeseen ”mainittakoon,
että poika kesti tuskat niin ettei hän menettänyt edes tajuntaansa”. Heti vammautumisensa jälkeen
Pertti oli liian nuori ammattiopintoihin, mutta yhden välivuoden vietettyään hän kertoi päässeensä
Järvenpäähän opiskelemaan Invalidien ammattikouluun. Järvenpäässä koulutettiin tuolloin
sotainvalideja, sotaorpoja sekä myöskin siviili-invalideja. Pertti kävi kaksi vuotisen automaalarikurssin
vuosina 1954 - 56 ja hän kertoo, että tämä koulutus muutti hänen elämänsä suunnan.
Pertti pääsi heti valmistuttuaan töihin VR:n konepajalle Pieksämäelle. Ura maalarina VR:n
palveluksessa kesti 19 vuotta, kunnes Pertti loukkasi selkänsä ja eläköityi sen myötä. Työuran aikana
hänen invaliditeettinsa oli 70 %, mutta selän vammauduttua se nousi 85 %:iin ja tämä oli syy eläkkeelle
joutumiseen, ei suinkaan pelkkä käden puuttuminen.

Aktiivinen yhdistystoimija
Pertti Määttä oli jo ennen Pieksämäen paikallisyhdistyksen perustamista jäsenenä Suomen Siviili- ja
Asevelvollisuusinvalidien Liitto ry:ssä. Kun paikallisyhdistys vuonna 1959 sitten perustettiin Pertti
Määttä valittiin sen johtokuntaan jäseneksi. Toimipa hän myöskin puheenjohtajan tehtävissä 70luvulla, mutta Pertti kertoi kuitenkin enemmän viihtyneensä rivijäsenenä kuin luottamustehtävissä.

70-luvulla yhdistystoiminta vilkastui, jäseniä tuli lisää ja virkistystoimintaa järjestettiin ulkomaanmatkoja myöten. Varainhankintana yhdistys järjesti tansseja Seurojentalolla, esiintyjänä oli kerran itse Irwin Goodman. Yhdistys järjesti erilaisia retkiä,
muun muassa kylpylöihin, taidenäyttelyihin sekä urheilukilpailuihin. Pertti kertoi
kerran voittaneensa pikkujoulureissulla Siilinjärvellä kylpylässä järjestetyn uintikilpailun ja tuolloin vastustajina oli ollut kaksikätisiä kilpakumppaneita. Retkiltä oli
tuolloin kuitenkin tärkeää joutua iltauutisille kotiin!

Nuori Pertti Määttä luokkakuvassa vuonna
1955 muiden Järvenpäässä opiskelleiden
autopuolen opiskelijoiden kanssa.

Kuva Pertti Määtän arkisto

Leppoisia eläkepäiviä
Pertti toimii myös jäsenenä VR:n eläkeläisissä ja hän kertoi, että jos joskus aika käy
pitkäksi, hän hyppää junaan ja käy vaikkapa Joensuussa kahvit juomassa. Pertti kertoi, että häntä kiinnostaa myös tutkia esimerkiksi VR:n historiaa jo senkin takia, että
hänen isänsä aikoinaan työskenteli myös VR:n palveluksessa.
Pertti Määtän positiivinen elämän asenne on esimerkillinen. Hän on kiitollinen läheisistään, terveydestään, koulutuksestaan, työurastaan sekä myöskin kansalaisjärjestötoiminnasta. Pertti toteaakin, että vuosikymmenten saatossa on maailma
muuttunut kovasti, nuorilla on tänään aivan erilaiset harrastukset ja tekemiset. Yhdistystoimintaa Pertin mielestä edelleenkin tarvitaan, niin edunvalvojana kuin virkistys- ja harrastustoiminnan järjestäjänä.

Pertti Määtälle tullaan ojentamaan Pieksämäen Invalidit ry:n vuosijuhlassa Invalidiliiton korkein jäsenmerkki eli 60-vuotismerkki nauhoin. Pieksämäen Invalidit ry onnittelee perustajajäsentään sekä toivottaa virkeitä eläkevuosia edelleen!

