Riihimäen Seudun Invalidit ry. – RINVA TOIMINTASUUNNITELMA 2016
JOHDANTO
Yhdistyksemme toimii Invalidiliiton paikallisyhdistyksenä liikuntarajoitteisten henkilöiden
yhdyssiteenä. Liiton toiminta-ajatus on kiteytetty muotoon: Invalidiliitto tekee työtä
yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntavammaiselle ihmiselle
itsenäisen ja hyvän elämän. Liiton arvot ovat: Ihmisarvo, Luotettavuus, Rohkeus ja
Oikeudenmukaisuus. Vuoden 2016 toiminnassa keskitytään uusien jäsenten, erityisesti
nuoriin suunnattuun jäsenhankintaan. Lähikuukausien ja –vuosien tärkeitä asioita ovat
terveydenhuolto, vanhustenhoito, kuljetuspalvelut ja niissä mm. tilausmaksut sekä
omavastuut.
Yhdistyksemme toimintaa pyritään kehittämään mm. erilaisilla yhteistyömuodoilla eri
yhdistysten kanssa sekä lisäämällä tunnettuutta ulkopuolelle.

VARSINAINEN TOIMINTA
Jäsen palvelut
Yhdistyksemme järjestää uusille jäsenille tervetuloa -tapahtuman syksyllä. Jäseniämme
muistetaan vuosipäivinä onnittelukortilla.
Inra-maja toimii majavastaavan sekä majatoimikunnan voimin. Majalla on mahdollista
saunoa omatoimisesti kesällä sekä talvella, esteettömän avantouinnin merkeissä. Majaa ja
mökkejä vuokrataan 1.6.-31.8. välisenä aikana jäsenille, kunnille, kaupungille sekä eri
vammais- ja eläkejärjestöille. Jossain määrin myös ulkopuolisilla on mahdollisuus Inramajan sekä mökkien vuokraukseen. Majaa ei pyritä vuokraamaan kesäisin jäsenistön
saunapäivinä (ti, to ja la).
Virkistys- ja yhdessäolo
Liikuntaryhmät jatkavat jäsenten kiinnostuksen mukaan. Osallistutaan eri yhdistyksien
järjestämiin boccia kilpailuihin, Riihimäen asemajuoksuun ja mahdollisesti muihin
liikuntatapahtumiin sekä järjestetään 22.10.2016, Riihimäen urheilutalolla
järjestyksessään 38. LasikaupunkiBoccia kilpailut. Kesällä jäsenille järjestetetään jo
perinteiksi muodostuneet RinvaSintti, ongintakilpailu, sekä RinvaBoccia kesäkodillamme
Ryttylässä. Osallistutaan kuuden kaupungin boccia- sekä tikka kisoihin. Vieraillaan
naapuriyhdistyksiemme kesätapahtumissa. Syksystä kevääseen aktiviteettikerho
RinvaKlubi järjestetään kerran kuukaudessa Inkilänhovin palvelutalossa, Riihimäellä.
Yhdistyksen vertaistukikahvila RinvaSumppi pidetään kerran kuussa Virsun tiloissa,
Riihimäellä. Osallistumme myös vapaaehtoisvoimin kahdesti kuussa Virsun toimintaan
valvojina. Haetaan joulupaketteja yhdistyksen jäsenille. Käydään eri teatterissa ja
järjestetään erilaisia retkiä mm. kesäteatteriin.
Yhdistyksen tavoitteena on järjestää jälleen jäsenilleen, syksyllä 2016, suosittu
omakustanteinen sekä omatoiminen kylpylämatka Viroon. Kylpylämatkalle voivat osallistua
myös kannatusjäsenet sekä ulkopuoliset. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten matkaa
voidaan tukea harkinnan mukaan.
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Vaikuttamistoiminta
Vaikutamme edelleen seudun vammaisneuvostoissa ja muissakin luottamuselimissä,
joissa olemme edustettuina.
Esteettömän asuin- ja toimintaympäristön toteutumista seurataan valppaasti samoin
vaikeavammaisten avustajatoiminnan toteutumista. Valvotaan subjektiivisten oikeuksien
toteutumista, erityisesti kuljetuspalvelujen kohdalla niitä seurataan tiiviisti. Puututaan
mahdollisiin rikkomuksiin ja virheisiin viipymättä, niistä tiedon saatuamme.
Valitut vammaisneuvostojen jäsenet velvoitetaan pitämään hallitus ajan tasalla mitä
kunnissa tapahtuu vammaispuolen saralla.
Koko hallitus velvoitetaan osallistumaan omalta osin vaikuttamistoimintaan, kuitenkin
yhteisten pelisääntöjen alla.
Tiedotus
Yhdistys tavoitteena on kehittää sähköistä tiedonkulua entisestään esim. sähköisillä
jäsenkirjeillä. Alkuvuodesta ilmestyy n. 12 sivuinen yhdistysesitte. Yhdistyksen kotisivuja,
www.rinva.fi, sekä avointa Facebook sivua että Rinvan jäsenille tarkoitettua suljettua
ryhmää kehitetään ja ylläpidetään. Tulevista tapahtumista tiedotetaan kotisivujen ja
Facebookin lisäksi paikallislehtien yhdistys-/järjestöpalstoilla.
Koulutus
Yhdistys tukee vahvasti jäsenistön osallistumista liiton ja alueen koulutuksiin. Koulutuksia
kustannetaan jäsenille harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella sekä budjetti
sidonnaisesti. Uudelle hallitukselle järjestetään koulutus yhdistysnetin käyttöön sekä
hallitustyöskentelyyn ja sen vaatimuksiin.
Hallinto
Tavoitteena on edelleen yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen, kuitenkin pidetään kiinni
ajatuksesta että varsinaisen jäsenen on oltava pysyvästi liikuntaelinvammainen. 2016
kevätkokous pidetään Hausjärvellä ja syyskokous Riihimäellä. Tarkoituksena kierrättää
kokoukset tasapuolisesti jokaiselle kunnalle ja näin ollen toteuttaa ajatusta että olemme
seudullinen yhdistys. Yhdistyksessä toimii hallituksen apuna urheilu- ja liikunta-, maja-,
varainhankinta sekä virkistys ja retkitoimikunta. Syyskokouksessa hallitus päättää
hallituksen jäsenten lukumäärän. Yhteistyö Riihimäen seudun reuma-tules ry:n sekä
palvelutalo Inkilänhovi ry:n ja vapaaehtoiskeskus Virsun kanssa jatkuu ja niitä kehitetään
edelleen mm. yhteiset retket sekä teemapäivät. Pyritään saamaan Rinvalle uusia
yhteistyöjärjestöjä, -yrityksiä sekä –muotoja.
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TALOUDELLINEN TOIMINTA
Varainhankinta
Hallitus esittää että henkilöjäsenmaksu sekä varsinaisille että kannatusjäsenille on
edelleen15 €/jäsen. Yritys, yhteisö, yhdistys kannatusjäsenmaksut pidetään entisellä
tasolla 50 €/v. Varainhankintaa jatketaan arpa- ja pinssimyynnillä sekä yhdistyksen
esitteen mainosmyynnillä. Varainhankintatoimikunta aktivoituu etsimään yhdistykselle
uusia varainhankintamuotoja.
Yleisavustukset
Haetaan kuntien yleis- ja kohdeavustuksia. Riihimäen seurakunta tukee yhdistystä
järjestämällä omakustanteisen retkipäivän Hirvijärven leirikeskuksessa jota yhdistys tukee
jäsentensä osalta. Jatketaan yhteistyötä Lions-klubien kanssa mm. talkooavun merkeissä.
Tapahtumista peritään kohtuulliset omavastuuosuudet entiseen malliin .

Riihimäki 02.11.2015

Hallitus
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