
 

MÄNTÄN SEUDUN INVALIDIT RY   TOIMINTASUUNNTELMA 

      VUODELLE 2021 

Johdanto Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toiminta-esteisten  

  henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina  

  jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän   

  mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. 

1. YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 

1.1.Toimintaympäristö 

  Yhdistys seuraa ja arvioi toimintaympäristönsä muutoksia ja mahdollisia seurauksia.   

  Kirjataan tiedossa olevat muutokset ympäristössä ja nähtävissä olevia seurauksia  

  muutoksesta. Varaudutaan koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin. 

1.2.Toiminnan painopisteet 2021 

  Yhdistyksen toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön   

  muutokset ja Invalidiliiton painopisteet, koronapandemia huomioiden. 

 Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi. 

  Vuoden aikana vaikutetaan vammaisten ihmisten kannalta merkittävien uudistusten  

  valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen. 

 Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen 

  Yhdistys hyödyntää Invalidiliiton yhdistyksille suunnattuja palveluja mm.    

  osallistutaan kehittämispäiville, järjestökoulutukseen ja käytetään toiminnassa   

  reilun yhdistystoiminnan työkaluja. 

 Esteettömyys ja saavutettavuus palveluissa 

  Tilaisuudet järjestetään esteettömissä tiloissa.  

 Yhdistyksen omat painotukset 

  Digikerho jatkaa toimintaansa opastaen ja neuvoen puhelinten, tablettien ja  

  läppäreiden käyttöä. Opastusta myös webinaarien kautta. 

 

  2.  VAIKUTTAMISTOIMINTA 

 Vammaisen ihmisen elämään vaikuttavat epäkohdat 



 Yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenemme saavat yhdenvertaiset palvelut elämän eri 

tilanteissa.  Yhdistys toimii Yhdistysringissä yhdessä paikallisten reuma-, hengitys-, 

psoriasis-, sydän- ja näkövammaisyhdistysten kanssa. Toukokuussa osallistutaan "Helppo 

liikkua" viikon ja 3.12. vammaisten päivän tapahtumiin . 

3.  YHDISTYSTOIMINTA  

3.1  Jäsenpalvelut 

  Yhdistys muistaa jäseniään heidän täyttäessä vuosia 60 vuodesta    

  alkaen viiden vuoden välein sekä 80 vuodesta eteenpäin vuosittain. Yhdistys tarjoaa  

  jäsenilleen uimahallikäyntejä viisi kertaa keväisin ja syksyisin Mäntän    

  uimahallissa. Hallituksen jäsenet antavat yhdistyksen jäsenille ohjausta ja neuvontaa  

  tarpeen mukaan. 

  3.2. Virkistys-ja yhdessäolo 

  Digikerhossa vahvistetaan jäsenistön digiosaamista vertaisneuvonnan avulla. 

  Tiedotetaan Raha-automaattiyhdistyksen tukemista lomista, joiden    

  järjestäjänä toimii Maaseudun terveys-ja lomahuolto. 

  Järjestetään kesä/teatterimatka, onkikilpailut nuotioiltoineen ja/tai 
  nuotiolla istuskelua eri laavupaikoilla. 

   
  Osallistutaan yhdistysringin järjestämiin tapahtumiin. 

  Bocciaharjoitukset talvikaudella Parkkivuoden urheilutalolla Vilppulassa ja   

  Savosenmäen koululla Mäntässä. Kesäkaudella Länskän bocciakentällä.   

  Yhdistys maksaa boccian pelaajien osanottomaksut toisen invalidiyhdistyksen   

  järjestämiin kisoihin sekä SM-kisojen osanottomaksut ja tukee SM-kisoihin   

  osallistuvien pelaajien majoituskuluja. 

  Yhdistys järjestää kolmet bocciakisat vuoden 2021 aikana. 

  Curlingkerho kokoontuu viikottain Länskän ruokalassa. 

  Matka Apuvälinemessuille, jotka pidetään Tampereella 28-30.10 2021. 

  Yhdistys täyttää 7.11.2021 60 vuotta. Järjestetään tapahtuma juhlan kunniaksi. 

3.3. Vertaistuki 

  Digikerho toimii myös vertaistukiryhmänänä. 

3.4. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet 

  Omien toimitilojen puuttuessa kokoonnutaan sekä yksityissektorin että kaupungin  



  tiloissa.  Retket toteutetaan paikallisten liikennöitsijöiden invabusseilla.   Toimitaan  

  paikallisessa yhdistysringissä ja järjestetään tapahtumia yhdessä muiden yhdistysten  

  kanssa. 

3.5. Viestintä ja tiedotus  

Sisäinen viestintä: 

Yhdistyksen toimijat ottavat yhteyttä toisiinsa sähkö-postitse, suullisesti kerhoissa ja 

harjoituksissa.  Hallituksen jäsenet ovat tavoitettavissa myös puhelimitse 

Jäsenkirje lähetetään kaikille jäsenille kerran vuodessa.  Lisäksi jaetaan harjoituksissa 

(kerhoissa) tiedotteita kauden toiminnasta. 

Tapahtumista ilmoitetaan myös KMV-lehden seurapalstalla. Yhdistyksen tapahtumat 

nähtävissä kotisivuilta: www.mantanseuduninvalidit.fi 

Ulkoinen viestintä:  Yhdistyksen näkyvyyden parantamiseksi pyritään olemaan mukana 

jossain paikallistapahtumassa kertomassa yhdistyksen toiminnasta. 

Sähköinen viestintä:  Parannetaan yhdistyksen kotisivuja.  Yhdistyksen kotisivut: 

www.mantanseuduninvalidit.fi 

3.6 Neuvonta 

Hallituksen jäsenet antavat neuvoja mm. vammaisuuteen liittyvissä asioissa. 

3.7. Koulutus 

Digikerhossa koulutusta digitaitoihin koko jäsenistölle. Yhdistys lähettää jäseniään Sisä-

Suomen alueyhteistyön järjestämiin koulutustapahtumiin.  Kannustetaan jäseniä 

osallistumaan Invalidiliiton webinaari koulutukseen oman tietokoneen kautta. 

4. TOIMINTAEDELLETYKSET 

4.1. Hallinto 

Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vuoden alussa 

yhdistyksessä on n. 95 varsinaista jäsentä. 

Yhdistyksessä toimii urheilutoimikunta (3 jäsentä), joka keskuudestaan valitsee 

urheiluvastaavan. 

Yhdistyksen jäseniä on vammaisneuvoston jäsenenä sekä vammaisneuvoston 

puheenjohtajana.  Yhdistyksen jäseniä toimii Invalidiliito to ry:n liittovaltuustossa sekä 

Suomen Paralympiakomitea ry:n boccian lajijaoksessa 

Digi-ja curlingkerho jatkavat toimintaansa. 
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4.2. Talous ja resurssit 

Hallitus on laatinut talousarvion vuodelle 2021.   Kirjanpidosta vastaa rahastonhoitaja. 

4.3. Varainhankinta 

Jäseniltä kerätään syyskokouksen päätöksen suuruinen jäsenmaksu sekä tapahtumiin 

osallistujilta peritään korvaus kustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Yhdistyksen omissa 

tapahtumissa järjestetään arpajaiset. Järjestetään kolmet kaikille avoimet kansalliset 

bocciakisat. 

4.4. Yleisavustukset 

Haetaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta yleisavustusta sekä muita avustuksia 

4.5. Toimitilat 

Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja. 

5.YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Digikerhossa ja muissa tapahtumissa olisi hyvä kuulla palautetta tapahtuman 

onnistumisesta.  Näin toimintaa voitaisiin kehittää osallistujien mielipiteitä huomioiden 

tulevia tapahtumia suunniteltaessa. 


