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RIIHIMÄEN SEUDUN INVALIDIT RY
VUOSIKERTOMUS 2015

Yhdistyksen 75 toimintakausi

Yhdistys toimii Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueella fyysisesti vammaisten henkilöiden
järjestönä. Kulunut toimintavuosi on 48. Liiton toiminta–ajatus on, että tehdään työtä
yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa tuki- ja liikuntaelinvammaiselle ihmiselle
itsenäisen ja hyvän elämän noudattaen tavoitteina arvoja; ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus ja
oikeudenmukaisuus.
Liiton ”Helppo Liikkua”– teemaa on edistetty yhdistyksen toiminta-alueella monin keinoin.
Liikuntaryhmät ja niiden ohjaaminen vapaaehtoisin voimin on ollut merkittävää ja antanut fyysisen
hyvinvoinnin lisäksi myös mielen piristystä osallistujille. Yhdessä kokoontuen on tavattu muita
jäseniä ja nautittu kulttuurista ja huumorin kannustamasta kisailusta.
Toimintavuoden aikana on Suomessa taloudellinen lamakausi ja se asettaa monia haasteita
palvelujen tuottamisessa yhdistyksemme toiminta-alueen kaupungille ja kunnille.
VARSINAINEN TOIMINTA
Jäsenpalvelut
Sääntömääräiset kokoukset, kevätkokous pidettiin 18.4. Kunnanvirastolla, Hausjärvellä.
Syyskokous pidettiin 21.11. Inkilänhovissa, Riihimäellä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11
kertaa. Merkkipäiviään viettäneitä jäseniä muistettiin onnittelukorteilla ja poisnukkuneita
kunnioitettiin suruadressilla, mikäli asia saatiin tietoon ennen hautausta.
Inra-maja toimii majatoimikunnan voimin. Majalle palkattiin Tarmokas –projektin avulla ns.
talonmies ajalle 15.05.2015-15.05.2016. Majaa vuokrattiin etupäässä Invalidiliiton jäsenille sekä
jäsenyhdistyksille ja eri vammais- ja eläkeyhdistyksille, kohtuudella myös ulkopuolisille. Saimme
mm. Haapsalusta vieraita jotka vuokrasivat mökin kesäloman viettoon n. kuukaudeksi.
Pääsääntöisesti päärakennusta vuokrattiin yhdistyksen saunapäivinä vain klo.14. saakka. Pihassa
olevat mökit olivat myös ahkerasti vuokrakäytössä.
Yhdistykseen liittyi varsinaisia jäseniä 9, kannatusjäseniä 5 ja yrityskannatusjäseniä 26.
Yhdistyksestä erosi 8 jäsentä ja 1 kannatusjäsen. Poisnukkuneita jäseniä v. 2015; oli
jäsenrekisterin mukaan 4. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 219 varsinaista jäsentä, 69
kannatusjäsentä sekä 17 yrityskannatusjäsentä. Paikallisia jäsenetuliikkeitä oli 5.
Virkistys ja yhdessäolo
Yhdistyksen liikuntaryhmät toimivat ja niissä oli jopa ajoittain ruuhkaa. Jäsenistö osallistui
erinomaisen vahvasti liikkumista ja kuntoa ylläpitävään toimintaan. RinvaBoccia – parikilpailut
järjestettiin jäsenille heinäkuun 25, Inra-majalla, Ryttylässä sekä lokakuun 17. Lasikaupunki –
Bocciakilpailut. urheilutalolla, Riihimäellä johon osallistui 28 joukkuetta. 20.3. RITY -talolla
olleeseen Juha Vainio musikkitapahtumaan osallistui 20 jäsentä. 16.05. pidettiin Inra-majan
kevättalkoot joihin osallistui 16 jäsentä. 03.06. järjestettiin ostosmatka Tallinnaan johon osallistui
22 shoppailijaa. 11.06. järjestettiin tapahtuma ”Pihapelejä Reuman kanssa” Riihimäen seudun
reuma-tules ry:n kanssa johon osallistui sekä meiltä että heiltä. 19.06. pidettiin perinteinen
juhannusjuhla Inra-majalla, johon osallistu kävijää. Kesäteatterissa käytiin Valkeakoskella 05.07.
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katsomassa näytelmää ”Pätkä pääroolissa”, jossa 40 osallistujaa. Kesäteatteriretkellä ruokailimme
Päivölän kansanopistossa. Valkeakosken teatteriretken kuljetuksen maksoi yhdistys
kokonaisuudessaan. 25.07. pelattiin jo perinteeksi muodostunut jäsenten välinen Boccian
parikilpailu ”RinvaBoccia”. Kilpailun voittivat Jan Huopainen ja Risto Järvenpää, toisena Markku
Alhorinne ja Reino Ketola, kolmantena Sinikka Hutri ja Berta Ertte. 08.08. Inra-majan elokuvaillassa ei ollut kävijöitä, joten elokuvaa ei näytetty. 27.08. Riihimäen seurakunta järjesti perinteisen
päiväretken ”Kesäpäivä Hirvijärvellä” johon osallistui 19 jäsentä 13.09. Asemajuoksussa ”Erilaiset
liikkujat” oli yhdistyksestämme osallistujia 8 ja yhdistys maksoi osallistumisen jokaiselta. 7.10.
Urheilutalolla järjestettyyn ikäihmisten tapahtumaan osallistui 10 jäsentä.17.10. järjestettiin XXXVI
LasikaupunkiBoccia –kilpailut. Kilpailuun osallistui 28 joukkuetta. Viikolla 45 järjestettiin
virkistysloma Viroon, Haapsaluun, Fra maren kylpylään. Virkistyslomalle oli mahdollista osallistua
muidenkin kuin varsinaisten jäsenten. Lomalle osallistui 51 joista varsinaisia jäseniä 47.
Kesällä 5 kertaa pidetyissä RinvaSintti –ongintakilpailun naisten sarjan voitti Sinikka Hutri ja
miesten sarjan Hannu Peltola. Osallistujia oli yhteensä 11.
Kylpylälomalla järjestettiin leikkimielinen bocciakilpailu Läänemaa Invaühing ja Rinvan kesken.
Joukkuekilpailun voitti Rinva ja henkilökohtaisen Pekka Lehtonen. 17.11. käytiin Riihimäen
teatterissa ”Saikkua kiitos” - näytelmää katsomassa, johon osallistui 32 jäsentä. Pikkujouluihin
Inkilänhovissa osallistui 49 henkilöä. 3.12. käytiin Hämeenlinnan keskuskirkossa Amadeus
Lundbergin joulukonserttia katsomassa, mukana 29 henkilöä.
Vaikuttamistoiminta
Seudun vammaisneuvostoissa ja monissa muissa luottamuselimissä oli edustajamme.
Esteettömän asuin- ja toimintaympäristön toteutumista seurattiin valppaasti. Tarkennettiin
vammaisneuvostojen jäsenille heidän toimensa tärkeyttä.
Riihimäki; Risto Järvenpää
Loppi; Sinikka Hutri
Hausjärvi; Ritva Parkkila
Riihimäen vammaisneuvoston puheenjohtajana toimi Invalidiliiton järjestöpäällikkö Anssi Kemppi
(kaupunginhallituksen edustaja) sekä Hausjärven vammaisneuvoston puheenjohtajana toimi Jan
Huopainen (kunnanhallituksen edustaja), minkä katsottiin olevan yhdistykselle eduksi.
Tiedotus
Yhdistys tiedotti yhdistysesitteellä ja jäsenkirjeellä sekä internetissä www.rinva.fi –sivuilla.
Yhdistyksellä on myös omat Facabook sivut sekä suljettu ryhmä jäsenistölle. Paikallisten lehtien
yhdistys- ja järjestöpalstoilla tiedotettiin tulevista tapahtumista ja sääntömääräisten kokousten
kutsut julkaistiin IT-lehdessä sekä maksullisina ilmoituksina Riihimäen viikkouutisissa.
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Koulutus
Yhdistys kehottaa tarmokkaasti jäsenistöään hakemaan monimuotoisiin Invalidiliiton järjestämiin
koulutuksiin sekä hakemaan yhdistykseltä siihen tukea osallistumismaksun muodossa.

Hallinto ja toimihenkilöt
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Jan Huopainen. Varapuheenjohtajana Pekka
Mäkinen. Hallituksen muina jäseninä vuoden alusta toimivat; Risto Järvenpää, Leif Palm, Janne
Ranta, Juhani Mäenpää, Sauli Anttila sekä Ritva Parkkila.
Varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Leena Tantarimäki sekä hänen varahenkilönään Esko
Alakangas.
Vastaavat:
Liikunta ja urheilu: Raimo Peltonen
Majatoimikunta: Pekka Mäkinen
Kerho: Risto Järvenpää
Varainhankinta: Leif Palm
Jäsenrekisteri: Ritva Parkkila
Virkistys ja retki: Sinikka Hutri
Verkkosivut: Jan Huopainen
TALOUDELLINEN TOIMINTA
Varainhankinta
Jäsenmaksut pidettiin ennallaan. Varainhankintaa tehtiin tehokkaasti arpa- ja pinssimyynnillä sekä
muilla varainhankintatoimikunnan ideoimilla keinoilla.
Yleisavustukset
Tapahtumista ja retkistä perittiin kohtuulliset omavastuuosuudet maksuista.
Riihimäen kaupunki antoi veloituksetta käyttöömme urheilutalon LasikaupunkiBocciaan, sekä
kaikki muutkin harrastuspaikat. Hausjärven kunta antoi veloituksetta käyttöön salivuoron Ryttylän
koululta.
Riihimäen kaupungilta sekä Hausjärven ja Lopen kunnilta saatiin yleisavustusta 0 €.
Tilinpäätös 1.1.2015 – 31.12.2015 osoittaa ylijäämää 1 140,84 euroa ja taseen loppusumma on
48 022,80 euroa. Taseen liitetiedostoista ilmenee Inra-majan verotusarvoksi 30 012,76 euroa.

Riihimäellä 7.3.2015
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