
MÄNTÄN SEUDUN INVALIDIT RY     KERTOMUS TOIMINNASTA 

        VUODELTA 2020 

 

Johdanto  Yhdistyksen toiminnan pääpaino on kohdistunut vireyttä ja fyysistä   

   yleiskuntoa kehittäviin toimintoihin, vertaistukeen ja ja koulutukseen. 

1  YHDISTYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 

 1.1. Toimintaympäristö 

   Toimintaympäristö muuttui koronaepidemean myötä huomattavasti maaliskuusta  

   alkaen. Erilaiset rajoitukset aiheuttivat sen, että toiminta  on ollut vähäistä verrattuna 

   muihin toimintavuosiin. 

 1.2 Toiminnan painopisteet 2020 

 Aktiivinen vaikuttaminen vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi   

   Hallituksen jäsenet ovat olleet käyttävissä vammaisten oikeuksia   

   koskevissa asioissa. Yhdistyksellä on jäseniä vammaisneuvostossa 

 Yhdistyksen elinvoimaisuuden vahvistaminen 

   Ei mainittavia tapahtumia. 

 Yhdistyksen omat painotukset 

   Digikerho on kokoontunut alkuvuodesta ja syksyllä rajoitusten salliessa.   

   Bocciaharjoitukset ovat myös jatkuneet koronan ehdoilla.  Käsityö/keskustelukerhon ja 

   curlingkerhon toiminta lähes pysähdyksissä. 

2  VAIKUTTAMISTOIMINTA 

   Yhdistyksellä on jäseniä vammaisneuvostossa, kaupungin luottamustoimissa,  

   Invalidiliiton liittovaltuustossa sekä Suomen Paralympiakomitea ry:n boccian  

   lajijaostossa. 

   Yhteistyö paikallisen yhdistysringin, johon kuuluvat myös diabetes-, hengitys-,  

   psoriasis-,reuma- ja näkövammaisyhdistys, on ollut koronan vuoksi vähäistä vuonna 

   2020.        

3.  YHDISTYSTOIMINTA 

 3.1 Jäsenpalvelut 

   Yhdistys on muistanut jäseniään heidän syntymäpäivinään 60 ikävuodesta alkaen 

   viisivuosittain ja kaikkia yli 80 vuotiaita.  Onnittelukortteja on lähetetty 31 kappaletta. 

 Jäsenille on tarjottu uimahallikäyntejä Mäntän uimahalissa kymmenen kertaa 

vuodessa yhden euron omavastuulla. Käyntejä on ollut vuoden aikana 102. 



 

          3. 2 Virkistys-ja yhdessäolo 

 Digikerho on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa (läsnä 5-10 henkilöä/kerta). Keijo 

Koskisen opastuksella on käyty läpi "Verkosta virtaa"  kursseja ja muita aiheita läsnä 

olleiden toiveiden mukaan. 

 Keskustelu/käsityökerho kokoontui vain kahdesti ja curlingkerho on ollut tauolla. 

 Liikunta-ja urheilutoiminnasta on erillinen toimintakertomus. 

 Pikkujoulua vietettiin syyskokouksen yhteydessä Kahvila Hilma & Onnissa ruokailun ja 

arpajaisten merkeissä 23  jäsenen voimin. 

        3. 3  Vertaistuki  Kerhot ovat toimineet vertaistukiryhminä. 

        3. 4  Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet 

 Omien tilojen puuttuessa on vuoden aikana kokoonnuttu kaupungin tiloissa . 

Koronasulku koski myös kaupungin tiloja joten kokouksia ja digikerhoa on pidetty 

myös Länskässä, Mäntän Eläkkeensaajien tiloissa. 

       3. 5  Viestintä ja tiedotus 

 Sisäinen viestintä: Yhdistyksen toimijat ottavat yhteyttä toisiinsa sähköpostitse, 

puhelimitse ja suullisesti kerhoissa ja harjoituksissa. Hallituksen jäsenet ovat 

saavutettavissa samoissa kanavissa. 

 Ulkoinen viestintä: Paikallislehdessä kuluneena vuonna on ollut bocciatuloksia. 

 Sähköinen viestintä: Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: 

www.mantanseuduninvadit.fi .Kotisivuilla julkaistaan tapahtumat, harjoitusvuorot, 

jäsentiedotteet ja bocciatulokset. Hallituksen jäsenille julkaistaan kokousmateriaali 

ennen kokousta.Hallituksen jäsenillä on myös mahdollisuus lukea yhdistyksen 

sähköpostit. 

       3. 6.  Neuvonta     Hallituksen jäsenet ovat antaneet neuvontaa vammaisuuteen liittyvissä asioissa. 

       3. 7 . Koulutus Digikerhon kokoontumiset. 

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET 

        4. 1. Hallinto Vuoden alussa yhdistyksessä oli 96 jäsentä. Vuoden aikana  kaksi  jäsentä on eronnut  

yksi kuollut ja yksi liittynyt. Jäsenmäärä vuoden lopussa on 94. 

 Sääntömääräset kokoukset 

 Kevätkokous pidettiin 29.09.2020 Lumometsän Tuvalla Vilppulassa, läsnä oli 18 

jäsentä. 

 Syyskokous oli 28.11.2020 Kahvila Hilma & Onnissa, Vilppulassa ja läsnä oli 23  

jäsentä . 

http://www.mantanseuduninvadit.fi/


 

 Toimihenklöt 

 Taloudenhoitaja  Onerva Uuttera 

 Urheiluvastaava  Risto Lepistö 

 Toiminnantarkastajat Henna Uuttera ja Elina Mäkinen 

 Sihteeri   Riitta Viitanen 

 

 Hallitus kokoontui 5 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokoonpano: 

 Puheenjohtaja Timo Tukia  läsnä kokouksissa 1 kertaa 

 Varapuheenjohtaja Martti Takanen läsnä 5 kertaa 

 Jäsen Vuokko Häkkinen   läsnä 5 kertaa 

 Jäsen Veikko Häkkinen   läsnä 5 kertaa 

 Jäsen Toivo Järvinen   läsnä 4 kertaa 

 Jäsen Keijo Koskinen   läsnä 3 kertaa 

 Jäsen Tarja Nenonen   läsnä 4 kertaa 

 Jäsen Pirkko Toiminen   läsnä 4 kertaa 

        

  Urheilutoiminkunta: Urheiluvastaava Risto Lepistö, jäsenet Toivo Järvinen ja Pertti 

Gustafsson. 

 Digikerhon vetäjänä Keijo Koskinen 

 Keskustelu/käsityökerhon vetäjänä Tarja Nenonen 

 Curlingkerhon vetäjänä Martti Takanen  

 

4.2. Talous ja resurssit 

 Hallitus on vahvistanut vuoden 2020 kirjanpidon ja tilit. Toiminnan tulos tilikaudelta oli 

351,32 euroa voitollinen.Taloustilanne on ollut koko tilikauden hyvä. Kirjanpidosta on 

vastannut taloudenhoitaja. 

4.3  Varainhankinta 

 Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on ollut 20 euroa. 

 Ystäväboccia-kisojen ja joulujuhlan yhteydessä pidetyt arpajaiset tuottivat 423 euroa. 

 Invalidiliitto ry palautti vuoden 2019 vaalien Pieni Ele -keräystuottoja yhteensä 488,19 

euroa. 

 Boccia kisojen tuotto 1.104,64 euroa. 

 

4.4  Avustukset Mänttä-Vilppulann kaupungilta saatiin 400 euron yleisavustus. 

 

4.5  Toimitilat Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja 

 

5.    YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

  

 Korona on huomattavasti rajoittanut toimintaa .Rajoitusten puitteissa on kuitenkin 

harjoitettu fyysistä kuntoa kehittävää ja vertaistukea antavaa toimintaa. 

  


