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YLEISTÄ 

 

Huittisten Seudun Invalidit ry:n pääpiste sijoittuu kaupunkiin neljän tien 

risteyksessä, josta matkataan Poriin, Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin. Huittisten 

Seudun Invalidit ry on Invalidiliitto ry:n jäsen ja Invalidiliiton strategia ohjaa 

yhdistyksen toimintaa. Invalidiliitto on vahva jäsenistönsä oikeuksien ja etujen ajaja 

ja vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Jäsenyhdistykset ovat 

vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimijoita. Invalidiliiton jäsenyhdistyksenä mekin 

pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipiteisiin ja 

sidosryhmiin. Jäsenten oikeuksien varmistaminen ja etujen puolustaminen ovat 

vaikuttamistyön jokapäiväistä arkea.  

 

Kansalliset strategiat, vammaisten henkilöiden elämänoloihin liittyvät 

toimintaohjelmat, lainsäädäntöjen uudistaminen sekä muut valtakunnan tason 

toimet muodostavat perustaa, jossa meidänkin on oltava mukana vaalimassa 

jäsenistön etuja. 

 

Paikallisyhdistyksenä pyrimme vahvistamaan alueellista, taloudellista ja sosiaalista 

yhdenvertaisuutta. Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnan 

kaikilla sektoreilla ja siten vahvistamme jäsenistön mahdollisuuksia itsenäiseen 

elämään ja osallisuuteen. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on 

toimintamme perusta ja tukee yhdenvertaisuuden toteutumista ja syrjinnän 

estämistä. Olemme läsnä ja tukena jäsentemme arjessa Huittisten seudulla. 

 

Tähtäämme siihen, että vaikutamme laadukkaiden ja esteettömien palvelujen 

toteutumiseen jäsenistöllemme eri elämäntilanteissa. 

 



TOIMINTA 

 

Kerhot, muut ryhmät ja vertaistoiminta 

 

Maanantaikerho kokoontui joka maanantai Sammun Invatuvalla, kesätaukoa  

lukuun ottamatta. Mukana oli kerrasta riippuen 15- 25 henkilöä. 

 

Kuntosaliryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa; keskiviikkoisin ja perjantaisin, 

Kuninkaisten koulutus-ja kulttuurikeskuksessa (HAYO:lla). 

 

Maanantaisin oli vesijumppa Huittisten uimahallissa. Siellä keskimääräinen 

osallistujamäärä oli 10-15 henkilöä.  

 

Raaja-amputoitujen vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla. 

Uniapnean vertaisryhmä kokoontui Invatuvalla muutaman kerran vuoden aikana. 

 

 

Retket ja kulttuuri 

 

Kesällä 2018 yhdistys teki retket Säkylän Torille ja Kalasatamaan, Huovinrinteen 

varuskuntaan, Vuojoen Kartanolle, Eurajoen kristilliselle opistolle sekä Tuiskulan 

kesäteatteriin katsomaan näytelmää ”Yöllisii yrittäjii”. 

Muu toiminta 

 

Vuoden aikana yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Virtanen yhdessä Sote-toimikunnan 

Jukka Tuorin kanssa panosti Soten valmistelun seuraamiseen ja kommentointiin 

Huittisten ja yhdistyksen kannalta. 18.8.18 Yhdistys oli mukana järjestämässä SOTE 

AREENA HUITTINEN- tapahtumaa. 



Yhdistys oli myös esillä 28.9 Huittisten Hullu Yö-tapahtumassa. Siellä myytiin muun 

muassa kannatustuotteita. Muutenkin vuoden aikana myytiin paljon erilaisia 

tekstiilisiä kannatustuotteita. 

 

TALOUS 

 

Tiia Tallgren hoiti yhdistyksen taloudenhoitajan tehtäviä vuoden aikana elokuun 

loppuun asti, tämän jälkeen hallitus toimi yhdessä asian eteen. Yhdistyksen 

tekemien retkien kuluja voitiin kattaa yhdistyksen käytössä olevalta 

perintövaratililtä, jolla oleva testamenttisumma saatiin käytettäväksi nimenomaan 

jäsenistön virkistäytymistä ja yhdessäoloa varten. Yhdistyksen käyttötalous katettiin 

sitä varten olemassa olevalta erilliseltä tililtä. 

 

JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

 

Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 2018 lopussa 204. 

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 

 

Huittisten seudun invalidien hallitus kokoontui Invatuvalla 9 kertaa kuluneena 

vuonna. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouni Virtanen, varapuheenjohtajana 

Marjatta Lehtola. Taloudenhoidosta vastasi Tiia Tallgren (elokuuhun 2018 asti) ja 

tilitoimisto, Airiston Tili, kirjanpidosta. Hallituksen muina jäseninä olivat Jukka 

Heinonen, Sinikka Lähteenmäki, Tapani Roukka sekä Jaana Tiiri. 

 

 

 

 



TIEDOTUS 

 

Yhdistys tiedotti kuluvana vuonna Lauttakylä- ja Alueviesti –lehdissä järjestöpalstalla 

sekä IT-lehdessä ja kirjepostilla jäsenistölle. Tieto kulki myös maanantaikerhossa 

jäsenistölle. Syntymäpäiväilmoitukset näkyivät IT-lehdessä. Myös kotisivut ovat 

toimineet tiedotuskanavana. Ne löytyvät osoitteesta www.huinva.weebly.com. 

 

 

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. 

 

 


