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JOHDANTO
Kulunut toimintavuosi 2020 oli Kurikan Invalidit ry:n 50. Vuoden aikana toimimme tuki- ja liikuntavammaisten henkilöiden yhdyssiteenä paikkakunnalla, järjestämällä heille tiedotus-, koulutus-,
virkistys- ja harrastustoimintaa sekä valvomalla heidän oikeuksiaan. Suuria haasteita toiminnalle
toi maailmanlaajuinen Koronavirus- pandemia joka on rajoittanut toimintaa ja tilaisuuksia maaliskuulta saakka koko loppuvuoden. Keväällä maalis-, huhti- ja toukokuulla toiminta oli kokonaan
suljettuna ja järjestösihteeri Raimo Nevanen oli etätöissä. Syyskaudella toimintaa saatiin pikkuhiljaa jälleen heräteltyä pienillä ryhmillä. Kokoontumisissa huomioitiin turvavälit sekä kasvomaskien
käyttö. Ryhmiä myös jaettiin pienempiin, jotta toimintaa voitiin jatkaa turvallisesti.

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET
Yhdistyksen toimintaympäristö
Yhdistys on toiminut kanta-Kurikan ja liitoskunta Jurvan alueella sekä osittain Ilmajoen alueella
paikkakunnan invalidiyhdistyksen lopetettua toimintansa. Kurikan toisen liitoskunnan Jalasjärven
alueella toimii oma yhdistys. Toimitilat sijaitsevat kanta-Kurikan keskustassa.

Toiminnan painopisteet
Toimimme alkuvuoden normaalioloissa aktiivisesti paikkakunnalla ja järjestimme toimintaa jäsenillemme hyvällä sijainnilla olevissa esteettömissä tiloissamme. Vuokrasimme myös tilojamme,
joka mahdollisti näin muiden sote-alan järjestöjen toimimisen samoissa tiloissa.
Yhdistyksellä on toiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita ja teemme näiden kanssa
aktiivista, tuloksellista ja näkyvää yhteistyötä.

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA
Vaikuttaminen kuuluu olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. Yhdistys on yhteistyössä Kurikan Vammaisneuvoston kanssa ollut vaikuttamassa mm. kaupungissa tapahtuneeseen rakentamiseen ja peruskorjauksiin siten, että rakennuksista on saatu esteettömiä, jotka soveltuvat sekä
liikuntarajoitteisille, näkövammaisille että muille käyttäjille.
Yhdistys on vaikuttanut toimillaan kaupungin päättäjiin liikuntarajoitteisten ja muiden vammaisryhmien oikeuksien toteutumiseen omalla toimialueellaan sekä antanut tietoa ajankohtaisista asioista jäsenilleen.

3. YHDISTYSTOIMINTA
Jäsenpalvelut
o

Uusille jäsenille lähetettiin tervetuloa kirje, jossa lyhyesti kerrottiin yhdistyksen toiminnasta. Mukaan laitettiin lisäksi viimeisin jäsentiedote ja yhdistyksen säännöt. Mukaan lisättiin
myös jäsenen oma tilanne huomioiden tarpeellisia tiedotteita, mikäli mahdollista. Yhdistyksen jäsenten täysien kymmenien merkkipäivät ilmoitettiin IT-lehdessä, jos he olivat antaneet siihen luvan. Lisäksi niille jäsenille, jotka täyttivät 60, 65, 70, 75, 80, 85 ja 90
vuotta, lähetettiin syntymäpäiväkortti.

o

Hallituksen jäsenille ja muille aktiiveille yhdistys tarjosi joululounaan.

o

Jouluavustus päätettiin jättää hakematta, sen mahdollisesti saajalleen seuraamuksia aiheuttavan tulorekisteriin ilmoituksen takia.

o

Muistettiin adressilla yhdistyksen poisnukkuneiden jäsenten omaisia.

o

Yhdistys ilmiantoi ”Vuoden tukipilarin”, joka on Ritva Kantti. Hän on ollut aktiivinen hallituksessa, jaostoissa ja pitänyt yllä yhteyttä jäseniin keilaryhmän vetäjän ominaisuudessa.
Hän sai valinnasta kunniakirjan ja valintaa juhlistettiin kahvitilaisuudella Kansainvälisenä
vammaistenpäivänä 3.12. Intolassa.

Virkistys- ja yhdessäolo
Kuukauden kerho Intolassa
o

Tammikuun kerho, 28.1. Osallistujia 21 henkilöä. Pelattiin bingoa.

o

Helmikuun kerho, 25.2. Osallistujia 17 henkilöä. Vieraana oli Pertti Niemelä kertomassa
Mannerheimistä.
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o

Syyskuun kerho, 29.9. osallistujia 39 henkilöä. Vieraana oli Afganistanista kotoisin
oleva Alijan Danish, joka kertoi elämästä entisessä kotimaassaan ja nykyään päädyttyään
Kurikkalaiseksi. Hänellä oli juuri alkamassa ystävänsä kanssa pyörämarssi Kurikasta Helsinkiin seuraavana yönä. Matkaa saatiin seurata Facebook-ryhmän kautta. Yhdistys lahjoitti kahvi- ja arpajaistuottonsa tilaisuudesta lyhentämättömänä Alijanin meneillään olevaan pienkeräykseen kahden menehtyneen veljensä isättömäksi jääneelle perheelle Afganistaniin.

Jurvan kerhot
o

Jurvassa on ollut bingo kaksi kertaa, teemalla Arvokas arki. Kävijöitä 10 + 12.

Muut jäsentilaisuudet
o

Syysmyyjäiset pidettiin 14.11. Kävijöitä oli noin 100 päivän aikana. Tarjolla oli leivonnaisia, laatikoita ja kahvilan tuotteita. Myynnissä oli myös arpoja ja käsitöitä.

Leiri- ja lomatoiminta
Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry:n järjestämistä Invalidiliiton tuetuista lomista tiedotettiin
jäsentiedotteella, Facebookissa sekä nettisivuilla.

Matkat ja retket
o

Heinäkuussa 15.7 tehtiin retki Loukajanvuoren näköalatornille ja kodalle. Osallistujia retkellä oli 30 henkilöä.

o

Teatterimatka Seinäjoen kaupunginteatterin Evita musikaaliin järjestettiin 3.10. Mukana
oli 28 osallistujaa.

Kuntoliikunta
o

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen tuolijumppaa Intolassa, keväällä kerran viikossa sulkuun saakka ja syksyllä kahdesti viikossa. Kokoontumiskertoja tuli yhteensä 35. Jumppaan
on kirjattu 466 henkilökäyntiä. Jumppaa on vetänyt Inga Järvimäki.

o

Boccia harjoituksia on pidetty kahdesti viikossa ympäri vuoden. Osallistujia on ollut mukana n. 10 hlöä/kerta. Vetäjänä on toiminut Raimo Mäkelä.

o

Keilailua on harrastettu keilahallilla kerran viikossa. Osallistujia on ollut mukana n. 10
hlöä/kerta. Vetäjänä on ollut Ritva Kantti.

o

Myös Boccia ja keila olivat kevään tauolla.

Kilpailutoiminta
o

Kevätboccia ja Boccian SM-kilpailut jouduttiin perumaan. Myös Boccian PM- kisat Norjassa
peruttiin, kilpailuun oli valittu yhdistyksestä Matti Kingelin sekä vt. järjestösihteeri Raimo
Nevanen.

o

Keväällä osallistuttiin Ritola-Bocciaan ja Kirmaus-Bocciaan.

o

Kurikan Invalidit ry järjesti yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa Kurikan kaupunginmestaruuskilpailut Monnarilla 22.11. Kurikan Invalidien joukkue oli 5.

o

Yhdistyksen keilaajat ovat osallistuneet helmikuussa Jyväskylän keilacupiin.

Vertaistuki
Vertaistukea on järjestetty kerhojen ja jaostojen toimesta.

Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
Yhteistyö- ja hankekumppaneina on ollut STEA, Kurikan kaupunki, Opintokeskus Sivis, Kurikan
Seurakunta, Kansalaisopisto, JIK ky:n Ikäpysäkki, eläkeläis- ja vammaisjärjestöt, toimitilojemme
käyttäjät/vuokraajat, Invalidiliitto ry ja Suomen Paralympiakomitea.

Viestintä/Tiedotus
Sisäinen viestintä
Ajankohtaisista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta tiedotettiin jäsenille, Kurikka-lehdessä, Jurvan Sanomissa, Kilta-viestein, toimitila Intolan ilmoitustaululla, yhdistyksen
kotisivuilla www.kurikaninvalidit.fi, yhdistyksen Facebook-sivuilla sekä kerhoissa. Lisäksi jäsenille
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lähetettiin alkuvuodesta jäsentiedote sekä kesällä ns. koronatiedote ja joulutervehdys joulukuussa. Näillä haluttiin viestiä erityisesti koronan takia kotiin jääville jäsenille. Yhdistyksen jaostot
kokoontuivat yhteispalaveriin syyskuussa, jossa suunniteltiin tulevaa vuotta ja osallistuttiin myös
yhteisesti Länsi-Suomen alueen aktiivien suunnittelukokoukseen etänä Intolasta.

Ulkoinen viestintä
Yhdistyksen järjestämistä kilpailutapahtumista on kilpailupaikoilla jaettu kilpailukutsuja. Lisäksi
kilpailujen tulokset on julkaistu paikallis- ja maakuntalehdissä.
Kurikka-lehdessä on julkaistu etukäteen ns. ”puffeja” yhdistyksen järjestämistä tapahtumista.
Paikallislehdissä on tuotu esiin mm. vammaispalveluiden epäkohtia. Yhdistyksen toiminta on näkynyt ulospäin kotisivujen ja Facebookin avulla.

Neuvontapalvelut
Intolassa on annettu järjestösihteerin toimesta ohjaus- ja neuvontapalvelua yhdistyksen jäsenille,
vammais- ja kansanterveysjärjestöjen järjestöihmisille sekä muille tiedon tarvitsijoille. Neuvontapalvelujen kulut katettiin STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) saadulla kohdennetulla Ak1-avustuksella.
Neuvontaa annettiin henkilökohtaisesti tai puhelimitse vammaispalvelulain perusteella haettavista
palveluista, joita olivat mm. asunnon muutostyöt, vammaisen pysäköintiluvan hankinta, autoveronpalautuksen hakeminen, auton hankinta ja henkilökohtaisten apuvälineiden hankinta.
Asiakkaita autettiin lisäksi erilaisten hakemusten, valitusten ja lomakkeiden täytössä.
Neuvonta-asiakkaiden saatavilla oli lehtiä ja esitteitä, jotka sisälsivät vammais- ja kansanterveysjärjestöjen sairauksiin sekä toimintaan liittyvää informaatiota.
Neuvontatoiminnan piirissä oli vuoden aikana yhteensä 5319 henkilöä.

Koulutus
Digikerho
Kerhossa annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta tietokoneen, puhelimen ja tabletin
käyttöön liittyvissä asioissa. Opastajina toimivat Raimo Nevanen, Jaana Rinta-Ruona ja Sirpa Passi. Kerho kokoontui Intolassa torstaisin, kokoontumiskertoja kertyi kevätkaudella 10 ja niissä
osallistujia oli yhteensä 56 henkilöä. Syyskaudella kokoontumiskertoja oli 15 ja niissä osallistujia
yhteensä 98 henkilöä.

Muut koulutustapahtumat
o

Länsi-Suomen alueen suunnittelupäivään syyskuussa osallistuttiin etäyhteydellä. Mukana
oli hallituksen ja jaostojen jäseniä 20.

o

Alueen vaikuttajaverkoston tilaisuuteen Seinäjoen Järjestötalolla etäyhteydellä osallistui
Juhani Kivipelto ja Aino Yli-Hakuni.

o

Aino Yli-Hakuni on osallistunut lukuisiin Invalidiliiton liittohallituksen teams kokouksiin.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET
HALLINTO
Hallitus
Kurikan Invalidit ry:n hallitukseen kuuluivat: Aino Yli-Hakuni, puheenjohtaja, Juhani Kivipelto,
varapuheenjohtaja, sekä jäseninä Ritva Kantti, Leena Hamberg, Hilkka Muotio, Raimo Mäkelä,
Reijo Hällbacka, Marita Ottela, Matti Kingelin, Paula Pentinmäki, Pirjo Heikkilä ja Jorma AlaHulkko.
Hallituksen kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana 11 kertaa.

Toimikunnat
o

Talousjaosto:
Aino Yli-Hakuni pj., Juhani Kivipelto, Ritva Kantti, Raimo Mäkelä. Toimikunta kokoontui 2
kertaa.

o

Vaikeavammaisten jaosto:
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Jorma Ala-Hulkko pj., Juhani Kivipelto, Marita Ottela, Liisa-Sisko Jokipii, Reijo Hällbacka, Raili Mäki-Paavola. Toimikunta kokoontui 2 kertaa.
o

Virkistysjaosto:
Paula Pentinmäki pj., Ritva Kantti, Anni Kivipelto, Maija Saranpää, Leena Hamberg, Pirjo
Heikkilä, Jorma Ala-Hulkko, Hilkka Muotio. Toimikunta kokoontui 3 kertaa.

o

Urheilu- ja liikuntajaosto
Raimo Mäkelä pj., Matti Kingelin, Pirjo Heikkilä, Raimo Honkanen, Raimo Nevanen ja Mauno Makkonen. Toimikunta kokoontui kerran.

o

Vertaistuki/neuvontajaosto:
Aino Yli-Hakuni pj., Marita Ottela, Liisa Pukkila, Kyllikki Laulaja, Eeva-Liisa Mäenpää, Ritva
Kantti, Raimo Mäkelä, Juhani Kivipelto ja Matti Uusi-Kakkuri. Toimikunta kokoontui kerran.

Toimihenkilöt
o

Yhdistyksen vt. järjestösihteerinä toimi Raimo Nevanen ja järjestösihteerinä aloitti Sirpa
Passi 1.8. alkaen.

o

Rahastonhoitajana toimi Kyllikki Laulaja.

o

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Tilikola.

o

Siistijänä toimi Seija Keskimäki.

Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina toimivat Pekka Nokso ja Päivi Rantamäki ja varatoiminnantarkastajina
toimivat Väinö Kivineva ja Salli Viitala.

Yhdistyksen jäsenmäärä
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 254, joista kaikki olivat varsinaisia jäseniä. Uusia varsinaisia jäseniä liittyi 7. Poisnukkuneita, eronneita ja rekisteristä poistettuja jäseniä oli 40
(kuolleita 9).

Sääntömääräiset kokoukset
o

Kevätkokoukseen 29.6. osallistui 15 jäsentä, käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

o

Syyskokoukseen 28.10. osallistui 23 jäsentä, käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Edustukset
Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustivat yhdistystä seuraavissa organisaatioissa:
o Juhani Kivipelto:
- Kurikan Vammaisneuvoston puheenjohtaja
- Kurikan Palvelutalosäätiön hallituksen edustaja 2018–2021 sekä varapuheenjohtaja
- Jalasjärven uimahallin suunnittelutyöryhmän jäsen
o

Aino Yli-Hakuni:
- Invalidiliiton liittohallituksen jäsen
- Kurikan Vammaisneuvoston jäsen
- Länsi-Suomen alueen vaikuttajaverkoston jäsen
- Lehto-Centerin hallituksen jäsen
- Palvelutalosäätiön hallintoneuvoston jäsen

o

Yhdistyksen jäsen Heimo Lehtola:
- Kurikan Vammaisneuvoston jäsen

TALOUS JA RESURSSIT
Kurikan Invalidit ry:n taloudenhoito perustuu siihen, että toiminnalla ei tavoitella taloudellista
voittoa. Tuotto- ja kulurakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kuluvan vuoden aikana.
Vuoden aikana yhdistyksen toiminta oli taloudellisesti vakaalla pohjalla. Yhdistyksellä on pitkäaikainen laina Kurikan Osuuspankista. Yhdistys ei antanut yhdistyksen vaikutusalueen ulkopuolisia
vakuuksia. Toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma eivät täysin toteutuneet. Yhdistyksen 50v juhlat jäivät pitämättä ja siirtyivät ehkä seuraavalle vuodelle. Kävijämäärä jäi suunnitellusta ja myöskin yleisötapahtumat jäivät järjestämättä koronan takia. Myös kuukauden kerho järjestettiin vain kolme kertaa. Tilikauden tulos on 2001,27euroa alijäämäinen.
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Varainhankinta
o
o
o

Boccian Kurikan mestaruus-kisojen tuotto
Syysmyyjäiset
Jäsenmaksut

Yleisavustukset
Kurikan kaupungin avustukset:
o Kaupunginhallitus 250€
Muita
o
o
o
o

avustuksia:
STEA
Invalidiliitto
Opintokeskus Sivis
Vammaisliikunnan tuki

Toimitilat ja muut resurssit
Osakehuoneistot
o

Yhdistys omistaa Kiinteistö Oy Lehto-Centerissä 206 m2:n suuruisen huoneiston, nimeltään
Intola, joka jakautuu kolmeen osaan Intola, Pikku-Intola ja toimistotila. Tilat ovat esteettömiä ja yleisesti käytössä olevia.

o

Yhdistyksen omistuksessa on myös 83 m2:n liikeosake Kiinteistö Oy Kurikan Liikekeskuksesta. Huoneisto on vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle.

5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Hallitus on arvioinut yhdistyksen taloudenhoitoa ja lakien velvoittamia toimenpiteitä.
Kirjanpitoa on seurattu säännöllisesti vertaamalla sitä talousarvioon ja mahdollisiin muutoksiin
toimikauden aikana.
Yhdistys on kerännyt tietoa toiminnastaan Intolassa kokoontuvilta yhdistyksiltä sekä yhteistyökumppaneiltaan palautelomakkeilla. Lisäksi kyselyjä on tehty eri tapahtumien yhteydessä. Saadulla palautteella seurataan toiminnan kehitystä ja tehdään mahdollisia muutoksia toimintaan palautteen ja toivomusten suhteen.

