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JOHDANTO
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry on vuonna 2000 perustettu paikallinen yhteistyöjärjestö. Järjestö
on toiminta-alueellaan kohderyhmässään tunnettu ja tunnustettu toimija.

TOIMINNAN TARKOITUS
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry (myöhemmin KaSeVa) on yhteistyöjärjestö, joka
-kokoaa yhteen paikallisesti toimivia järjestöjä,
-järjestää yhteistyötapahtumia,
-tarjoaa jäsenyhteisöilleen kokoontumis- ja säilytystilaa,
-koordinoi vapaaehtoistoimintaa järjestämällä vapaaehtoisten koulutuksia ja virkistystapahtumia
-edistää esteettömyyttä ja kokemusasiantuntijuutta
sekä
-järjestää ja tukee ryhmätoimintaa.

JÄSENYHDISTYKSET
Vuonna 2017 KaSeVaan kuului 26 jäsenyhdistystä:
FinFami Satakunta ry
Kankaanpään Opiston kannatusyhdistys ry
Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry
Kankaanpään Seudun Diabetesyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Hengitysyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Kuuloyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kankaanpään Seudun Muistiyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry
Kankaanpään Seudun sotainvalidit ry
Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Sotaveteraanit r.y.
Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry /Avustajakeskus
MLL Kankaanpään yhdistys ry
Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry
Pohjois-Satakunnan Psoriasisyhdistys ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
/Pohjois-Satakunnan Parkinson-kerho
Satakunnan Neuroyhdistys ry
/Kankaanpään Neurokerho
Satakunnan aivovammayhdistys ry
/Kankaanpään AV-ryhmä
Satakunnan Autismi-, ADHD-, ja Dysfasiayhdistys Samdy ry
Satakunnan AVH-yhdistys ry
/Kankaanpään AVH-kerho
Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Satakunnan Mielenterveysseura ry
Satakunnan Näkövammaiset ry
Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Suomen Kipu ry
/aluekerho
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HALLITUS VUONNA 2017
Alkuvuoden 2017 toiminut hallitus:
Aarno Routimo puheenjohtaja
Anja Mielikäinen varapuheenjohtaja
Eila Hannu
Jaana Karmala-Vanamo
Katariina Lankoski
Katja Latonen
Asta Marjamäki
Raimo Mäki
Eija Poikkeus
Vuosikokouksessa 27.4.2017 valittu hallitus:
Aarno Routimo puheenjohtaja
Anja Mielikäinen varapuheenjohtaja
Eila Hannu
Jaana Karmala-Vanamo
Katja Latonen
Janni Lång
Asta Marjamäki
Eija Poikkeus
Juhani Uusi-Rasi

KOKOUKSET VUONNA 2017
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 11 kertaa ja yksi kokous sähköisesti.
Hallitus päätti kokouksessaan 3/2017, §27 vuosikokouksen ajankohdaksi uusittujen sääntöjen mukaisesti
27.4., vaikkei säännöt vielä virallisesti voimassa olleetkaan. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen
toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Asta Marjamäki, Jaana
Karmala-Vanamo, Eija Poikkeus ja Eila Hannu uudelleen. Lisäksi valittiin Juhani Uusi-Rasi ja Janni Lång
eroa pyytäneiden Katariina Lankosken ja Raimo Mäen tilalle. Lisäksi kokouksessa täydennettiin syksyn 2016
ylimääräisessä kokouksessa aloitettua sääntömuutosta.
Tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintakertomuksen käsittely siirrettiin puutteellisten tietojen vuoksi
käsiteltäväksi yhdistyskokouksen jatkokokouksessa, joka pidettiin 30.5. Yhdistyskokouksen
jatkokokouksessa 30.5. käsiteltiin tilinpäätös, päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016
tilivelvollisille sekä vahvistettiin talousarvio vuodelle 2017.
Hallitustyöskentelyn tukena toimi johtoryhmä, joka valmisteli asioita hallituksen kokouksiin. Johtoryhmä
kokoontui kuusi kertaa. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekivät tiivisti yhteistyötä kokousten
valmisteluun liittyen.

TALOUS
Talouden seurantaan keskityttiin koko hallituksen voimin, erityisesti puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
tekivät yhteistyötä tilitoimiston ja pankin kanssa talouden seurannan ja vertailun edistämiseksi. Hallitus
laati yhdistykselle talouden tasapainotussuunnitelman. KaSeVan pankkitili on Oma Säästöpankissa.
Pankkitilin tilinkäyttöoikeudet ovat toiminnanjohtajalla ja puheenjohtajalla.
Koko hallitus seurasi taloustilannetta kuukausittain ja yhdistyksen toiminnassa kiinnitettiin erityistä
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huomiota taloussäännön ja RAY:n ohjeistuksen noudattamiseen.
Kirjanpitoa hoiti Tilitoimisto J. Syrjätie Ky, joka teki ja toimitti toiminnanjohtajan tiliöintien pohjalta
kirjanpidon kuukausittain.

HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Jaakko Viitala. Ryhmätoimintojen ohjaajana toimi 15.8. asti Amanda
Hietanen ja 4.9. alkaen Jerina Rankonen. Lisäksi tuntipalkattuja ohjaajia oli 15.
Kuntouttavassa työtoiminnassa toimi vuoden aikana kolme henkilöä. Kuntouttavaa työtoimintaa
toteutettiin yhdessä Kankaanpään kaupungin kanssa. Työtoiminnassa olevien tehtävinä oli
näkövammaisten äänilehtien lukeminen, siistiminen sekä erilaiset toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät. 15.9.
yksi peruskoululainen suoritti taksvärkkipäivän, jonka aikana muun muassa osallistui vesijumpan
vetämiseen.
Talouden tasapainotussuunnitelman mukaisesti KaSeVan henkilöstö lomautettiin kesä-heinäkuun ajaksi.

YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2017
Tiedotus. Toiminnanjohtaja tiedotti jäsenyhdistyksiä ja sidosryhmiä toiminnasta sähköpostilistalla.
Yhdistyksen Facebook-sivulla jaettiin viikoittain jäsenyhdistysten keskusjärjestöjen linkkejä, uutisia ja muuta
tietoa sekä kannanottoja vammaispoliittisiin kysymyksiin. Tykkääjiä sivulla oli vuoden 2017 lopussa 118.
Yhdistys julkaisi maksullisen ilmoituksen toiminnastaan tarpeen vaatiessa Kankaanpään Seutu –lehdessä ja
hyödynsi lisäksi erittäin paljon lehden maksutonta yhdistyspalstaa. Kankaanpään Seutu julkaisi myös useita
artikkeleja Kasevan toiminnasta.
Äänilehdet. Yhdistys jatkoi edellisten vuosien tapaan kahden sanomalehden, Luoteisväylän ja Kankaanpään
seudun lukemista äänilehdeksi näkövammaisille. Lehden lukijana toimi Leila Lehto. Syksyllä lukijaksi vaihtui
Suvi-Päivi Jokinen ja kolmanneksi luettavaksi lehdeksi tuli Lauttakylä.
Edunvalvonta- ja neuvontatyö. Toiminnanjohtaja neuvoi ja avusti mm. erilaisten lomakkeiden
täyttämisessä tai palveluiden ja etuuksien hakemisessa. Erilaisia palveluohjaustilanteita oli lähes päivittäin.
Satakunnan Sairaanhoitopiirin Sosiaaliasiamies otti vastaan asiakkaitaan kuukausittain yhdistyksen tiloissa
kolme tuntia kerrallaan.
Ryhmätoiminta. Yhdistyksen liikuntaryhmien maksuja muutettiin 2017 talouden tasapainotussuunnitelman
mukaisesti. Tällä oli vaikutuksensa myös osallistujamääriin ja ryhmäkertoihin.
-Tuolijumppaa järjestettiin yhteensä 33 kertaa Kasevalla, yksittäisiä osallistujia 20.
-Vesijumppaa järjestettiin yhteensä 462 kertaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa 13 viikottain
kokoontuvaa ryhmää, 35 viikon aikana. Ryhmistä 10 järjestettiin Kuntoutuskeskus Kankaanpään terapiaaltaassa, näissä osallistujia enimmillään 15 kussakin, yhteensä yksittäisiä osallistujia vuoden aikana 195.
Kaksi vesijumpparyhmää toteutettiin Kankaanpään Uimahallilla yhteistyössä Kankaanpään kaupungin
kanssa. Nämä vapaaehtoisen osallistumismaksun matalankynnyksen ryhmät kokosivat vuoden aikana 50
yksittäistä kävijää, yhteensä käyntikertoja 920.
-Nuorten Turboryhmä kokoontui yhteensä 36 kertaa, osallistujia 15. Turboryhmässä oli joka kerralla
kolmesta neljään ohjaajaa.
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-MLL Kankaanpää ry järjestää kuukausittain vertaistukiryhmän yhden vanhemman perheille, jossa Kaseva
vastaa lapsiparkista. Lapsiparkki järjestettiin 2017 Kasevan toimesta seitsemän kertaa.
-Yhdessä liikkuen - matalankynnyksen liikuntaryhmä kokoontui 33 kertaa, osallistujia 8.
-Kasevan keskusteleva Raamattupiiri kokoontui 14 kertaa, yksittäisiä osallistujia 13.
-Matalankynnyksen toiminnassa Tähtiryhmässä suunniteltua ohjelmaa oli vuoden aikana 35 kertaa,
yksittäisiä osallistujia 20.
Vapaaehtoistyö. Kasevan kautta tehtiin ja välitettiin vapaaehtoistyötä vuonna 2017 yhteistyössä
seurakunnan kanssa. Vapaaehtoistyötä tehtiin mm. ikäihmisten ulkoilu- ja muuna seurana,
pienimuotoisena kotiapuna, äänilehtien lukemisena, yhdistystoiminnan apuna (esim. juhlatoiminnan
järjestelyissä), ryhmien vetämisenä ja mielenterveyskuntoutujan sekä liikuntavammaisen tukena ja apuna.
Kaseva järjesti Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmän suunnitteleman vapaaehtoistyön perusinfon 17.5.
yhdessä Kankaanpään seurakunnan diakoniatyön kanssa. Infossa oli kaksi osallistujaa. Aiemmin
koulutettuja ja toiminnassa olevia vapaaehtoistyöntekijöitä muistettiin kutsumalla heitä puurojuhlaan
13.12.

TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Hallitus arvioi KaSeVan toimintaa ja suunnitteli sitä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa.
Jäsenyhdistyksiin ja yhteistyökumppaneihin pidettiin yhteyttä uusien tukipalveluiden ja toimintojen
luomiseksi.
Jäsenyhdistyksiä alettiin kutsua vuorotellen hallituksen kokousten alkuun esittelemään toimintaansa ja
yhteistyötarpeitaan KaSeVan kanssa.
Ryhmistä kerättiin säännöllisesti osallistujatiedot, tietoa hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa ja
kehittämisessä ympäri vuoden. Osallistujatietojen lisäksi säännöllisiltä osallistujilta kerätään palaute
vuosittain toiminnan kehittämiseksi. KaSeVa on osallistunut RAY:n Tuloksellisuus- ja
vaikuttavuusselvitykseen (TVS).

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN JA YHTEISTYÖ
KaSeVan toimistolta välitettiin verensokerinmittausliuskoja ja kuulolaitteen paristoja sekä muita
terveystuotteita ja adresseja jäsenyhdistysten puolesta.
Jäsenyhdistykset järjestivät vuonna 2017 KaSeVan tiloissa yhteensä 58 kertaa kokouksen. Kerho-, ryhmä- ja
vertaistukitapaamisiinsa jäsenyhdistykset hyödynsivät toimitilaa 47 kertaa. Erilaisiin neuvonnallisiin yleisöja asiakastapaamisiin yhdistykset hyödynsivät tilaa 19 kertaa. Lisäksi KaSeVan videotykki ja muut materiaalit
olivat lähes viikoittain jäsenyhdistysten käytössä ja KaSeVan palkkaamat ohjaajat työskentelivät myös
jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ja ryhmissä. KaSeVan 25 jäsenyhdistyksestä vuoden aikana KaSeVan
toimitilaa ja toimistopalveluja hyödynsi 17.
Yhteistoiminta yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeiseksi yhdistysten välisen
yhteistoiminnan muodoksi on muodostunut yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen. KaSeVa
oli mukana järjestämässä 13 eri yhteistyötapahtumaa.
i) 30.1. Yhdessä enemmän FinFami Satakunta kutsui kumppaneitaan mukaan toteuttamaan Satakunnan
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Ammattikorkeakoulun Porin Tiilimäen kampukselle yhteiseen järjestötoriin. Toiminnanjohtaja osallistui.
ii) 1.2. Kankaanpään AV-ryhmä kutsui Satakunnan muut AV-ryhmät vieraaksi Kuntoutuskeskukselle. KaSeVa
järjesti ryhmille yhteistä ohjelmaa.
iii) 11.4. KaSeVa oli edustettuna Aikuiskoulutussäätiön Valtti Center -hankkeen järjestämässä Uratoritapahtumassa.
iv) 4.5. KaSeVa järjesti yhdessä Parkinson-kerhon kanssa neurologisten vammaisjärjestöjen toimintapäivä
Hakoniemessä. KaSeVan jäsenjärjestöistä kahdeksan kuuluu niin sanottuihin neurologisiin
vammaisjärjestöihin. KaSeVa sai NV-toimintapäivän järjestämiseen yhteistoimintaan tarkoitetun
avustuksen. 2017 NV-järjestöjen yhteistoimintaa valtakunnallisesti koordinoi Parkinson-liitto, jonka
aluetyöntekijä Milla Roos oli päivässämme mukana puhujana.
v) 16.5. KaSeVa järjesti yhdessä FinFami Satakunnan ja PoSan kanssa #huomaamut - Yhdessä eteenpäin
luentotilaisuuden Kankaanpäässä Artellissa. Tilaisuudessa puhuivat kokemusasiantuntija Jaakko Viitala ja
psykoterapeutti Jussi Törmä.
vi) 19.5. iWork-messut. KaSeVa oli esittelypöydällä edustettuna Nuorkauppakamarin järjestämässä
messutapahtumassa, jonka tarkoituksena oli esitellä paikallisille nuorille erilaisia uramahdollisuuksia.
vii) 19.5. MHAW-toimintapäivä Kantin koululla kansainvälisen Mental Health Art Weekin merkeissä,
yhteistyössä Satakunnan Mielenterveysseura, Kantin koulu ja KaSeVa .
viii) 25.5. KaSeVan Boccia-turnaus toteutettiin työelämäopintoina osana SAMK:n soveltavan liikunnan
opetusjaksoa. Turnaukseen osallistui viisi joukkuetta.
ix) 30.5. KaSeVan Kammari -yhteistyöryhmä, yhteistyöryhmä kokoontui suunnittelemaan suunniteltua
KaSeVan Kammari -hanketta.
x) 7.6. KaSeVan yhteinen retki Olkiluotoon. Vapaaehtoisten johdolla järjestettiin kaikille avoin retki
Olkiluodon ydinvoimalaan, matkaan kuului ruokailu Ahlströmin klubilla Noormarkussa.
xi) KaSeVa osallistui esittelypöydällä Karvian willin viikon Willit Hyvinvointimessut -tapahtumaan.
xii) 16.11. KaSeValla juhlistettiin Kankaanpään Seudun AVH-kerhon 25-vuotisjuhlaa. Toiminnanjohtaja puhui
ja esiintyi. Yhdessä puheenjohtajan kanssa he luovuttivat muistamisen kerholle.
xii) 29.11. KaSeVa järjesti jäsenjärjestöilleen suunnatun avoimen, yhteisen pikkujoulun. Osallistujia eri
yhdistyksistä oli noin 90. Kolme jäsenyhdistystä järjesti oman pikkujoulunsa tilaisuuden yhteydessä.
xiii) KaSeVan jo perinteeksi muodostunut kirkkopyhä järjestettiin 10.12. Kankaanpään kirkossa yhdessä
seurakunnan kanssa. KaSeVan hallituksen jäsenet ja työntekijät toimivat palvelutehtävissä ja kahvituksessa.
Yhteistyö, jota tapahtumien tiimoilta tehtiin, oli muun muassa tiedotusta, esiintyjien ja puhujien
kontaktointia, kustannustenjakoa sekä tarjoilujen ja tilojen varauksia.
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä Jytry. Toiminnanjohtaja edusti Pohjois-Satakunnan järjestöjä Jytryssä.
Jytry on maakunnan järjestökentän yhteinen ääni, joka on saavuttanut muun muassa Satasote-valmistelun
myötä paljon lisää tunnettuutta.
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SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Kunnat. Yhteistyössä PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa 2017 jatkettiin matalankynnyksen
Tähtiryhmän toimintaa toimintakeskuksen tiloissa.
Kankaanpään kaupunki. Kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa tehtiin yhteistyötä erityisesti
vesiliikuntaryhmien ohjauksessa.
Sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies piti vastaanottoa 11 kertaa vuoden aikana. KaSeVan
toimitiloissa.
SOSTE ry. Toiminnanjohtaja osallistui joulukuussa SOSTEn järjestämään toiminnan asiakaslähtöisen
kehittämisen koulutukseen.
Oppilaitosyhteistyö. KaSeVan toiminnanjohtajaa pyydettiin esittelemään KaSeVan ja kolmannen sektorin
toimintaa lukion terveystiedon ryhmälle sekä Kankaanpään Opiston NuVa-ryhmälle. Kankaanpään Opiston
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija suoritti opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun KaSeVan
ryhmätoiminnoissa marras-joulukuussa.
Toiminnanjohtaja suoritti Winnovalla Johtajuuden erikoisammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena.
Seurakunta. Seurakunnan kanssa yhteistyössä koordinoitiin vapaaehtoistyötä ja toteutettiin kirkkopyhä ja
joka toinen viikko kokoontuva raamattupiiri. Kaikki esitelty edellä.
Kankaanpään seutu. Kahdesti viikossa ilmestyvä paikallislehti Kankaanpään seutu oli KaSeVan keskeisin
tiedotuksellinen yhteistyökumppani myös vuonna 2017. Lehti julkaisi artikkeleita sekä KaSeVan että sen
jäsenyhdistysten toiminnasta. KaSeVan toiminnasta julkaistiin ilmoituksia tarpeen mukaan.
Yritykset. KaSeVan ryhmät hyödynsivät paikallisten yritysten palveluja, muun muassa paikallisten
kuntosaliyrittäjien ja Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen. Toiminnanjohtaja on kutsuttuna
asiantuntijajäsenenä Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiön Valtti Center –hankkeen ohjausryhmässä.
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LOPUKSI
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry on tunnettu, vahva ja perinteikäs toimija toiminta-alueellaan.
Vuonna 2017 panostettiin erityisesti toiminnan saamiseen taloudellisesti kestäväksi.
Tulevina vuosina painopistealueita ovat edelleen jäsenyhdistysten toiminnan aktivoimiseen, ja erityisesti
yhdistystoiminnan houkuttelevuuden lisääminen nuorempien jäsenten mukaan saamiseksi. Tähän pyritään
keskinäisen yhteistyön sekä vapaaehtoistyön kehittämisellä.
Soteuudistuksen myötä myös yhteistyö muiden sote-alan toimijoiden kanssa tulee edelleen lisääntymään.
Lisäksi yhdistys tulee kehittämään toimintansa tilastointia, arviointi ja seurantaa rahoittajan odotuksia
seuraten. Pääasiallinen rahoitus tulee tulevinakin vuosina Veikkaus-voittovaroista Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n kautta.

KaSeVan hallitus & toiminnanjohtaja
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