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VUOSIKERTOMUS 



YLEISTÄ 

Yhdistyksen tarkoitus 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:n jäsenyhdistyksenä. Invalidiliiton perusarvoina ovat 

ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus, avoimuus ja uudistuminen. 

 

TOIMINTA 

 

Kerhot, muut ryhmät ja vertaistoiminta 

Maanantaikerho kokoontui joka maanantai Sammun invatuvalla, kesätaukoa 

lukuunottamatta. Mukana oli kerrasta riippuen 15 – 25 henkilöä. 

 

Loimaan kerho kokoontui syyskaudella 3 kertaa Loimaalla ja pikkujoulut vietettiin 

maanantaikerhon kanssa yhteisesti Huittisissa. 

 

Kuntosaliryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa (ke ja pe) Kuninkaisten koulutus- ja 

kulttuurikeskuksessa. Mukana oli keskimäärin 6 - 8 henkilöä. Uimassa käytiin 

uimahallissa keväällä torstaisin ja syksystä alkaen maanantaisin. Keskimäärin 

vesijumppaan osallistui 10 - 15 henkilöä / kerta. 

 

Raaja-amputoitujen vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla ja Harjavallassa vuorotellen 

vuoden aikana. Uniapnean vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla muutaman kerran 

vuoden aikana. 

 

 



Retket ja kulttuuri 

Yhdistys teki kesän aikana kolme retkeä omalla porukalla. Kesän retket tehtiin 

kesäkuussa Säkylän torille ja Turun Keskiaikaisille markkinoille. Elokuussa käytiin 

vielä uudelleen Säkylän torilla. Lisäksi osallistuttiin Lounais-Suomen alueen 

aluetapahtumaan Euran urheilutalolla elokuussa.  

 

Muu toiminta 

Maaliskuussa järjestettiin eri liittojen yhteistyössä Vastaisku vaivoille -luento 

Huittisissa, Länsi-Suomen opistolla, johon osallistui yli 50 kuulijaa. Luennoitsija toimi 

Aila Peräjoki. Yhdistys oli mukana luennon järjestelyissä.  

 

Lounais-Suomen alueen yhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat Invatuvalla 

maaliskuussa, samoin SataInvan kokoontuminen järjestettiin Invatuvalla. 

Toukokuussa Invalidiliiton varainhankinnasta vastaava Petri Äikiä vieraili 

työtoveriensa kanssa Invatuvalla ja tutustuivat yhdistyksen toimintaan. 

 

Turun seudun Invalidien lomakoti Koivukankare täytti elokuussa 70 v., 

puheenjohtaja osallistui juhliin. Kokemäen invalidien vieraana kävi hallituksen väkeä 

kesäkuussa. Syyskuussa järjestettiin SataInvan uintivuoro Harjavallan liikunta- ja 

uimahallissa. Yhdistys osallistui marraskuussa Kuninkaisten koulutus- ja 

kulttuurikeskuksessa järjestetyille Seniorimessuille. 

 

Vuoden aikana Invatuvalla järjestettiin maalaustalkoot, joissa mukana oli 

yhdistyksen aktiiveja. 

 

 

 



TALOUS 

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2015 lopussa yhteensä 186. Varsinaisia jäseniä 165, 

kannatusjäseniä 19 ja vapaajäseniä (jäsenmaksusta vapaita) 2. Yhdistys sai nostettua 

jäsenmääräänsä vuodesta 2014. Tähän liittyy olennaisesti se, että yhdistys on saanut 

jäsenekseen loimaalaisia, joiden oma yhdistys lopetti toimintansa vuoden 2014 

lopussa. 

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

Huittisten seudun invalidien hallitus kokoontui Invatuvalla pääsääntöisesti kerran 

kuukaudessa. Hallitus kokoontui kahdeksan 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, Jaana Tiiri, Mauri 

Koivunen ja Tapani Roukka. 

 

Hallituksen jäsenet osallistuivat Invalidiliiton järjestämiin koulutuksiin ja muihin 

tapahtumiin. Puheenjohtaja osallistui mm. järjestöpäiville tammikuussa sekä 

Lounais-Suomen alueen koulutus- ja suunnittelupäiviin ja yhdistyksen 

vaikuttamiskoulutukseen Helsingissä. Lisäksi osallistuttiin Lounais-Suomen 

invalidiyhdistysten aluetapahtumiin ja SataInvan toimintaan. Puheenjohtaja oli 

mukana myös Lounais-Suomen alueen puheenjohtaja-/vaikuttajaverkostossa, joka 

kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Sihteeri osallistui Vammaisoikeuden 

ajokortti -luennolle Loimaalla, jonka piti lakimies Jukka Kumpuvuori. 

 

 

 



TIEDOTUS 

 

Yhdistys tiedotti kuluvana vuonna Lauttakylä-, Alueviesti ja Loimaan –lehdissä 

järjestöpalstalla. Tieto kulki myös maanantaikerhossa jäsenistölle. Kotisivut ovat 

toimineet myös tiedotuskanavana. Ne löytyvät osoitteesta 

www.huinva.weebly.com. Jäsenkirje on julkaistu kotisivuilla ja lähetetty postitse 

vain niille, jotka ovat sen erikseen paperisena toivoneet. Kevät- ja syyskokouksen 

kutsut ovat olleet Lauttakylä- ja Loimaan lehdissä. 

 

MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET 

 

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

lähettämällä onnittelukirjan.  

 


