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VUOSIKERTOMUS 



YLEISTÄ 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia 

toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän 

oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. 
 

Yhdistys toimii Invalidiliitto ry jäsenyhdistyksenä. Invalidiliiton perusarvoina ovat 
ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus, avoimuus ja uudistuminen. 
 

TOIMINTA 

 

Kerhot, muut ryhmät ja vertaistoiminta 

 

Maanantaikerho kokoontui 13.1. alkaen joka maanantai Sammun invatuvalla. Syys-

kausi aloitettiin kesätauon jälkeen 11.8. Mukana oli kerrasta riippuen edelleen 15 – 

25 henkilöä. 
 

Kuntosaliryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa (ke ja pe) Huittisten Ammatti- ja 

yrittäjäopistolla Anneli Myötämäki-Liuhalan johdolla. Mukana oli keskimäärin.... 

Keväällä ryhmä alkoi 8.1. ja syksyllä 10.9. Uimassa käytiin uimahallissa torstaisin, 16.1 

alkaen ja kesätauon jälkeen aloitettiin uintivuorot 4.9. Keskimäärin uimaan osallistui 

10 - 15 henkilöä kerta. 
 

Raaja-amputoitujen vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla neljä kertaa loppuvuoden 

2014 aikana. Uniapnean vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla… 

 

Retket ja kulttuuri 
 

Vuoden aikana osallistuttiin yhden yhteistyöyhdistyksen syntymäpäiväjuhliin. Äetsän 

Invalidit täytti 20- vuotta. 
 

Yhdistyksen suunniteltu kesäretki Hämeenlinnaan jäi toteutumatta, sillä osallistujia 

ilmoittautui määräaikaan mennessä niin pieni määrä, ettei retkeä voitu järjestää.



Muu toiminta 

 

Suurin yksittäinen yhdistystä esittelevä tapahtuma vuonna 2014 oli 17.5 järjestetty 

Invalidiliiton Helppo Liikkua- viikon teematapahtuma. Tapahtuman ohjelmassa oli 

muun muassa esteettömien liikkeiden kartoitusta Huittisten keskustan alueella ja 

siihen liittyvä suunnistus, sekä yhteistyönä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Huittisten osaston kanssa toteutettua perhekahvilatoimintaa. Mukana tapahtumaa 

organisoimassa oli myös Huittisten Kaupungin ikäihmisten palvelut. 

 

Vuoden aikana Invatuvalla järjestettiin esimerkiksi maalaus- ja puutalkoot, joissa 

mukana oli yhdistyksen aktiiveja. 
 
 

TALOUS 

 
 

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

 

Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2014 lopussa... 
 
 
Jäsenhankintaa pyrittiin tehostamaan kotisivujen avulla, mutta koska kotisivut 
julkaistiin vasta marraskuussa 2014, näkyvät vaikutukset vasta ensi vuoden aikana. 
 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

 

Huittisten seudun invalidien hallitus kokoontui Invatuvalla pääsääntöisesti kerran 

kuukaudessa. Hallitus kokoontui 10 kertaa kuluneena vuonna. Hallituksen puheen-

johtajana toimi Anne Välimäki, varapuheenjohtajana Anita Junttila ja sihteerinä Tiia 

Tallgren. Taloudenhoidosta vastasi Eeva Ketola ja tilitoimisto kirjanpidosta.



Hallituksen muina jäseninä olivat Marjatta Lehtola, Juhani Alanaatu, Mauri Koivunen 
ja Tapani Roukka. 
 

Hallituksen jäsenet osallistuivat Invalidiliiton järjestämiin koulutuksiin ja muihin 

tapahtumiin. Puheenjohtaja osallistui mm. ”Voimaannuta vapaaehtoisten johtajana”- 

koulutukseen. Sihteeri osallistui Yhdistyksen talouden ABC- kurssille, jonka järjesti 

Invalidiliitto sekä Invalidiliiton Lounais- Suomen nuorten tapaamiseen syksyllä, jossa 

suunniteltiin käynnistettäväksi alueellista nuorten omaa toimintaa. Lisäksi 

osallistuttiin Lounais- Suomen invalidiyhdistysten aluetapahtumiin ja Sata-invan 

toimintaan. 

 

Syyskokouksessa valittiin muiden toiminnasta vastaavien ohella pitkästä aikaa myös 

nuorisovastaava, sillä yhdistykseen on liittynyt jäseniä, jotka ikänsä puolesta sopivat 

nuorten toiminnan kohderyhmään. Nuorisovastaavaksi valittiin Jaana Tiiri ja hän 

aloittaa toiminnan ensi toimintakaudella. 
 

TIEDOTUS 

 

Yhdistys tiedotti kuluvana vuonna Lauttakylä- ja Alueviesti –lehdissä järjestöpalstalla. 

Tieto kulki myös maanantaikerhossa jäsenistölle. Syntymäpäiväilmoitukset näkyivät 

IT-lehdessä. Yhdistys lähetti jäsenilleen kaksi jäsenkirjettä vuoden 2014 aikana. 

Yhdistys suunnitteli ja teetti myös kotisivut, jotka saatiin käyttöön marraskuussa. 

Sivujen suunnittelusta vastasi Lopputyönään Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston 

datanomiopiskelija. Myös kotisivut ovat toimineet tiedotuskanavana. Ne löytyvät 

osoitteesta www.huinva.weebly.com. 
 

Yhdistys näkyi myös paikallislehdessä, kun Helppo Liikkua- teematapahtumasta 

kertova artikkeli ilmestyi Lauttakylä-lehdessä. 
 

MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 

 

Yhdistys muisti jäseniään merkkipäivinä (alkaen 50 v.; 60 v.; 70 v.; 75 v. jne.) 

lähettämällä onnittelukirjan. Vuoden aikana lähetettiin myös pois nukkuneiden 

jäsenten omaisille suruadressi. 

 

Matti Lähteenmäelle myönnettiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 

yhdistyksen kunniajäsenyys, kiitoksena hänen tekemästään työstä yhdistyksen 

hyväksi. Kunniakirjan ohella Matille ojennettiin kukka- sekä rahalahja. 

 



Yhdistyksen aktiivisille naistoimijoille sekä talonmiehille järjestettiin kiitoksena 

Jouluruokailu Huittisten Wanhalla WPK:lla joulukuun alussa. 

 
 


