Kankaanpään Seudun
Vammaisjärjestöt ry

VUOSIKERTOMUS 2019

JOHDANTO
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry, tutusti KaSeVa on yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 25
jäsenjärjestöä. Kasevaan voi liittyä jäseneksi rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy Kasevan säännöt ja
toiminnan tarkoituksen.
Kasevan toiminnan tarkoituksena on tarjota tietoa, tukea ja toimintaa alueen järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille. Ylläpitää kohtaamispaikkaa sekä edistää järjestöjen ja muiden sektoreiden välistä yhteistyötä.
Kaseva järjestää avoimia ryhmätoimintoja hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi. Ryhmätoiminnat ovat
ns. matalankynnyksen ryhmiä, joihin on mahdollisimman monen helppo ja edullista/ilmaista osallistua
yli järjestörajojen. Kaseva järjestää myös tuntiohjattuja vesijumppia sekä muita ohjattuja ryhmätoimintoja
ostopalveluna. Kasevan toimintaa rahoittivat vuonna 2019 Stea (AK-avustuksella) sekä Avi.
Kasevan toimii vuokralla kaupungin omistamassa kiinteistössä, Taipaleenkatu 5.

TOIMINNAN TARKOITUS
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry, KaSeVa on yhteistyöjärjestö, joka
- kokoaa yhteen paikallisesti toimivia järjestöjä
- toimii järjestöjen tukena, markkinoi ja avustaa toimisto, yms. tehtävissä
- järjestää ja tukee ryhmä -, järjestö ja muita avoimia yhteistyötapahtumia
- tarjoaa jäsenjärjestöilleen kokoontumis- ja säilytystilaa, ryhmätoimintoja ja koulutusta
- koordinoi vapaaehtoistoimintaa järjestämällä vapaaehtoisten koulutuksia ja virkistystapahtumia
- edistää esteettömyyttä ja kokemusasiantuntijuutta
- järjestää ostopalveluna vesivoimisteluryhmiä

HALLINTO
Kasevan toiminnasta vastaa puheenjohtajan lisäksi 9 varsinaista jäsentä, joista yksi toimii
varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat vuosikokouksessa valitut jäsenet sekä
toiminnanjohtaja, joka hoitaa sihteerin tehtävät. Hallitus vastaa toiminnasta, taloudesta
sekä toiminnan linjauksesta.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 15.4.2019.
Vuosikokousta edeltävä hallitus kokoontui neljä kertaa, uusi hallitus kokoontui kuusi kertaa.
14.4.2019 saakka toiminut hallitus:
Aarno Routimo puheenjohtaja
Anja Mielikäinen varapuheenjohtaja
Eila Hannu
Janni Lång
Kauko Kerola
Sari Kujansuu
Eija Poikkeus, ero hallituksesta 30.10.2018
Irmeli Rosenberg
Juhani Uusi-Rasi
Kaarina Vehkamäki

Vuosikokouksessa
15.4.2019 valittu hallitus:
Antero Karppinen puheenjohtaja
Anja Mielikäinen varapuheenjohtaja
Eila Hannu
Katariina Lankoski
Kauko Kerola
Sari Kujansuu
Heidi Rannikko
Irmeli Rosenberg
Juhani Uusi-Rasi
Kaarina Vehkamäki

HENKILÖSTÖ
Toiminnanjohtajana toimi Pirjo Sundman ja ryhmä- ja liikunnanohjajana Jerina Rankonen.
Vesijumppaohjaajiksi oli palkattuna 5 henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteli neljä henkilöä,
joista kaksi tammi- maaliskuulla yksi joulukuulla ja yksi koko vuoden.
Samk;in kuntoutuksen ohjaaja –opiskelija suoritti työharjoittelujakson 6 viikkoa Kasevalla sekä tehden
hankesuunnitelman Kasevan ystävätoiminnan aloittamisesta. Kankaanpään Opistolta oli yksi nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajaksi opiskelevaa suorittamassa työssä oppimista ja opinnäytettä

JÄSENJÄRJESTÖT 2019
Kasevaan kuuluu 25 jäsenyhdistystä. Jäseneksi järjestöön voivat liittyä sosiaali- ja terveysjärjestöt
sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.
Erityisnuorten Ystäväkahvila ry/paikallinen kerho/ryhmä
FinFami Satakunta ry
Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry
Kankaanpään Seudun Diabetesyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Hengitysyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Kuuloyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Muistiyhdistys ry
Kankaanpään Seudun Omaishoitajat ry
Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry
Kankaanpään Seudun Sotainvalidit ry
Kankaanpään Seudun Sotaveteraanit ry
Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry/Avustajakeskus
MLL Kankaanpään yhdistys ry
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry /P-S Parkinson-kerho
Satakunnan Aivovammayhdistys ry / Kankaanpään AV-ryhmä
Satakunnan AVH-yhdistys ry/K:pään Seudun AVHkerhoSatakunnan Samdy ry/ Kankaanpään aluekerho
Satakunnan Neuroyhdistys ry /Kankaanpään Neurokerho
Satakunnan Näkövammaiset ry/Kankaanpään osasto
Satakunnan Omaishoitajat ry
Satakunnan Syöpäyhdistys ry /P-S vertaistukiryhmä
Suomen Kipu ry/Pohjois-Satakunnan ryhmä

JÄSENYHDITYKSET JA AVOIMET RYHMÄKOKOONTUMISET KASEVALLA
Jäsenyhdistykset kokoontuivat 2019 Kasevan tiloissa 119 kertaa, kokous, kerho ja vertaistukitapaamisissa.
Ryhmä ja -liikuntatapahtumia järjestettiin 117 kertaa.
Lisäksi järjestettiin muita avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia 8 kertaa.
Yhteensä vuoden aikana KaSeVan tiloja käytti n. 2400 henkilöä.
Yhteistoimintaa yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
18.2. Sosiaaliasiamiehen avoin yleinen keskustelutilaisuus
22.2. Kykyviisari –koulutus
26.2. Pärjätään yhdessä ilta ja Kasevan ja järjestöjen esittely ja tuolijumppa
6.3. Vanhustentalosäätiön vierailu Kasevan ja järjestöjen esittely
6.3. Järjestöjen vesijumppa ohjaajapalaveri Kuntoutuskeskuksella
7.3. Yhdistysilta Kankaanpääsalissa
12.3. Syöpäyhdistyksen jäsenilta – Kasevan ja järjestöjen esittely
13.3. Stean koulutustilaisuus Tre
11.4. Hengitysyhdistys- Kaseva, Uniapnea-luento
15.4. Kasevan Vuosikokous
8.5. Parkinson kerho - Kaseva ja järjestöjen esittely
10.5. Unelmien liikuntapäivä Jämillä – Kasevan matka
29.6. Järjestötori Kankaanpään torilla, mukana 7 järjestöä
12.7. Kesäteatterimatka Parkanoon
15.8. Vammaispalvelut Tietoa ja ymmärrystä –ilta, Kaseva esitteet
20.- 21.8. Kaseva 24 h – tapahtuma; Kasevan ja järjestöjen esittelyä
21.8. Pärjätään yhdessä toiminta – yhteiskokous,
22.8 Valtti työpajan vierailu Kasevan ja järjestöjen – esittely
30.8. Harrastemessut liikuntakeskuksella, - tietoa järjestöistä ja Kasevan toiminnasta

4.9. Suuri järjestöilta Punaisella tuvalla Jytry – Kaseva esittely
10.9. Vapaaehtoistyön perusinfo, KaSeVa
11.9. Hyvinvoinnin portaat yli 65 v. – Kankaanpään Yhteislyseo -Kasevan esittely
24.9. Muistiyhdistyksen yleisötilaisuus – Kaseva Yhteistyö
26.9. Näkövammaisten keho – Kaseva/järjestö esittely
30.9. Muistiyhdistyksen luento - Kaseva
5. 10. Pelastakaa Lapset ry: tivolitapahtuma Moveareena
9.10. Kuulon apuvälineet – luento Kasevalla - Kuuloyhdistys yhteistyö
23.10. Muistiyhdistys Sydäntupa – Kaseva/järjestö esittely
24.10. Senior Surf -tapahtuma, yhteistyössä Valtti ja Kankaanpää Seutu
28.10. Pärjätään yhdessä – Kaseva/Turvallisuusluento
31.10 Omaishoitajien oikeudet, etäluennon seuranta Kasevalla
31.10 Yhdistystyöpajat, Kankaanpääsali
4.11. Taideprojektin aloitus Kankaanpäässä vammaisjärjestöille – Tukena-keskus
8.11. Matka Apuväline 2019 messuille - KaSeva-Kuntoutuskeskus yhteistyö
25.11. Pärjätään yhdessä tilaisuus
4.12. Hyvinvoinnin Portaat 65v päätöstilaisuus 2019 – Kaseva esittely
10.12. Jyrty-järjestöilta, Punainen Tupa
14.12. Kasevan Joulupuuropäivä
16.12. Pärjätään yhdessä- Kasevan esittely ja Bingo
Ryhmätoiminta
Tuolijumppa keväällä kerran viikossa ja syksyllä kaksi kertaa viikossa, 36 kertaa,
16 eri henkilöä, pääasiassa + 60 v. naisia
Erityislasten ja -nuorten Turboryhmä kokoontui kerran viikossa, 34 kertaa,
12 eri henkilöä, ikä +12 -18 v, 1 tyttö ja 11 poikaa.
Yhdessä liikkuen ryhmä kokoontui kerran viikossa, 35 kertaa, 11 eri henkilöä, ikä + 60 v. miehiä ja naisia
Avoin vesijumppa kaksi kertaa viikossa, 62 kertaa, 55 eri henkilöä, ikä +30-60 v.
Terapia-altaan vesijumppa kerran viikossa, 35 kertaa, 16 eri henkilöä, ikä + 60 v
Eritysryhmän vesijumppa kerran viikossa, 26 kertaa, 7 eri henkilöä, ikä +50 v.
Bingo kokoontui kerran viikossa, 32 kertaa, 8 eri henkilö, ikä 35-55 v
Seurakunnan Raamattupiiriin kokoontui joka toinen viikko, yht. 20 kertaa 10 eri henkilöä +60 v
Yhteensä ryhmät kokoontuivat 280 kertaa, eri henkilöitä ryhmissä kävi 135.
Kasevan järjestämiin ostopalvelu ryhmiin osallistuminen:
-Pomarkun vesijumppaan 2/vk osallistui 28 eri henkilöä, ryhmät kokoontuivat 57 kertaa.
-Sydänyhdistyksen vesijumppaan 5/vk osallistui 66 henkilöä, ryhmä kokoontui 173 kertaa.
-Reumayhdistyksen vesijumppa syksy, 5 ryhmää, 45 eri henkilöä, ryhmä kokoontui 173 kertaa.
-Hengitysyhdistyksen vesijumppa syksy, 2 ryhmää, 20 eri henkilöä, ryhmä kokoontui 30 kertaa.
-PoSan Tähti-ryhmään osallistui 15 eri henkilöä, ryhmä kokoontui 35 kertaa.
Suodenniemen Maatalousnaisten vesijumppa, osallistui 10 henkilöä, ryhmä kokoontui 18 kertaa
Yhteensä ryhmät kokoontuivat 486 kertaa, eri henkilöitä ryhmissä kävi 184.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Tiedotus jäsenkirjeillä sekä paikallislehteä, kuntien kuntatiedotteita, Kasevan kotisivuja ja somekanavia
hyödyntäen. Kankaanpään kaupungin tapahtumakalenterissa ilmoitettiin avoimet tapahtumat.
Järjestön esitteitä ja -tiedotteita esillä Kasevan “info”-pisteellä sekä jaossa messu- ym. tapahtumissa.
Kasevary.fi kotisivuja ja siellä olevat järjestöjen tiedot päivitettiin säännöllisesti.
Uusi Kasevan ja järjestöjen esite julkaistiin ja jaettiin 15.500 Kankaanpään ja ympäristökuntien
talouksiin.

TOIMINNAN SEURANTA
Kasevalla kokoontuvat järjestöt kirjaavat kokoukset ja kokoontumiset ja osallistujamäärät. Tapahtumista
yms. tehdään kävijätilastot. Järjestöille, työntekijöille, vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille tehtiin
kyselyitä ja pyydettiin palautetta ja kehitysehdotuksia toiminnasta.
Facebook ja ym. verkkovierailut tilastoidaan. Kasevan hallitus seurasi kokouksissa toiminnan kokonaisuutta
ja taloutta.

TALOUS
Kasevan varsinaisen toiminnan tulot muodostuivat v. 2019 Stealta vuosittain anottavasta AK-avustuksesta,
valtionavustuksesta, jäsenmaksuista, ryhmien toiminnoista, kuntouttavan työtoiminnasta.
Taloutta seurataan ja arvioidaan hallituksen kokouksissa.
Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen käteiskassan, kassakirjanpidon, pankkiasiat, laskujen maksamisen,
tositteiden täsmäytyksen ja toimittamisen kirjanpitäjälle.
Taloushallinto: Auktorisoitu Tilitoimisto J. Syrjätie Ky. Tilintarkastaja: HT Eeva-Maija Ylikoski.
Taloushallinnon hoitaa auktorisoitu tilitoimisto J. Syrjätie Ky. Tilintarkastajana toimii HT Eeva-Maija Ylikoski.

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA
PoSa:n (Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä) mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
toimintakeskus Tähden ohjaustoiminta sekä kuntouttavan työtoiminnan toteutus.
Kankaanpään kaupunki Kuntouttava työtoiminta ja markkinointi -yhteistyö
Seurakunta Vapaaehtoistyön koordinointi ja koulutus yhteistyö
Kankaanpään Seutu paikallislehti tiedotuksellinen yhteistyökumppani.
Satakunnan Valikko verkostot – Vapaaehtoistyö Pohjois-Satakunnan alueella
Oppilaitosyhteistyö Maakunnan oppilaitoksissa opiskeleville paikallisille opiskelijoille tarjotaan
mahdollisuuksia suorittaa opintoihin liittyvää työharjoittelua.
Satakunnan Yhteisökeskus Markkinointi tilaisuuksista ja osallistuminen tilaisuuksiin ja koulutuksiin.
Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä Jytry Järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyöfoorumi
Aikuiskoulutussäätiö – Valtti Työpaja Älypuhelin ja tietokoneen käytön opastusta ja neuvontaa senioreille
ja Kasevan nettisivujen päivitys.
Vapaaehtoistyö. Kaseva järjesti yhdessä Kankaanpään Seurakunnan kanssa vapaaehtoistyön perusinfon
10.9. Vetäjänä Mirva Veneranta Avustajakeskukselta. Infoon osallistui 10 henkilöä
6 henkilöä on osallistunut vapaaehtoistyöhön vuoden aikana: muuttoapu, kuntosaliseura, bingon vetäjänä,
turbo ryhmän apuohjaajana, kahvituksessa yms.
Äänilehdet. Yhdistys jatkoi edellisten vuosien tapaan kahden lehden, Luoteisväylän ja Kankaanpään Seudun
lukemista äänilehdeksi näkövammaisille. Äänilehden lukijana toimi tammi-toukokuun ajan palkattu henkilö
ja kesä- joulukuun ajan lehtiä luki vapaaehtoinen.
Edunvalvonta- ja neuvontatyö. Satakunnan Sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies otti Kasevan tiloissa
asiakkaita vastaan kerran kuukaudessa.

LOPUKSI
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry:n toiminnassa vuoden aikana panostettiin erityisesti
Kasevan ja jäsenyhdistysten tunnetuksi tekemiseen ja yhteistoimintaan sekä markkinoinnin ja
viestinnän tukemiseen. Uusi Kaseva esite tarjosi hyvän alustan järjestöesiintymisille, lisäksi Kaseva
esitteli useissa tilaisuuksissa toimintaa. Kasevan kehitti vuoden aikana myös toiminnan tilastointia ja
seurantaa.
Eri järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa tehty yhteistyö edistää ja vahvistaa tietoa ja yhteistä toimintaa.
Kaikille avoimen kohtaamispaikan ylläpitämistä pidetään tärkeänä Kasevan toiminnassa jatkossakin.

