KANKAANPÄÄN SEUDUN
VAMMAISJÄRJESTÖT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. JOHDANTO
Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry:n (myöhemmin Kaseva) 14:s toimintavuosi toi
mukanaan mm. uudet toimitilat, kun yhdistys muutti väliaikaisista pienistä tiloista uusiin tiloihin
osoitteeseen Torikatu 9. Edellisinä vuosina aloitettuja toimintamuotoja jatkettiin ja lisäksi aloitettiin
K65 – ryhmä. Kasevaan liittyi kaksi uutta jäsenyhdistystä. Taloudellisesti vuosi oli tiukka pääosin
muuton ja uuden toimitilan perustamisen aiheuttamien kustannusten vuoksi.

2. TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea alueen vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä valvoa
vammaisjärjestöjen yleisiä ja yhtäläisiä etuja ja parantaa järjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä.

3. JÄSENYHDISTYKSET
Vuonna 2014 Kasevaan kuului 23 jäsenyhdistystä kun Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry ja Turun
Seudun Lihastautiyhdistys/Avustajakeskus liittyivät Kasevaan.

Jäsenyhdistykset ja niiden jäsenmäärät 31.12.2014:
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry

30

Kankaanpään Seudun AVH - kerho ry

31

Kankaanpään Seudun Diabetesyhdistys ry

296

Kankaanpään Seudun Hengitysyhdistys ry

155

Kankaanpään Seudun Kuuloyhdistys ry

89

Kankaanpään seudun muistiyhdistys ry

117

Kankaanpään Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

49

Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry

1398

Kankaanpään Seudun sotainvalidit ry

75

Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry

723

Kankaanpään Sotaveteraanit r.y.

292

Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry

237

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten tuki ry

76

Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry

266

Pohjois-Satakunnan Psoriasisyhdistys ry

80

Porin Seudun MS–yhdistys ry

49

Satakunnan aivovammayhdistys ry
Satakunnan Autismi-, ADHD-, ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry

274

Satakunnan Näkövammaiset ry

485

Satakunnan Syöpäyhdistys ry

8309

MLL:n Kankaanpään paikallisosasto

118

Turun seudun lihastautiyhdistys/Avustajakeskus

557

Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry

148

4. HALLITUS VUONNA 2014
Alkuvuonna 2014 toiminut ja vuosikokouksessa 19.3.2014 jatkokaudelle valittu hallitus:
Kaarina Ketola, puheenjohtaja
Kaarina Vehkamäki, varapuheenjohtaja
Antti Tanner
Nina Uusitalo
Satu Holopainen
Risto Rajala
Kirsti Santahuhta
Raimo Mäki
Piia Riihimaa

5. KOKOUKSET VUONNA 2014
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.3.2014. Hallituksen kokous järjestettiin
vuoden 2014 aikana 11 kertaa.

6. HENKILÖSTÖ

Yhdistyksen

toiminnanjohtajana

jatkoi

Milja

Karjalainen.

Yhdistyksen

liikunnan-

ja

virkistystoiminnan ohjaajana toimi Pirita Viitala ja lisäksi lukuisia osa-aikaisia ohjaajia eri ryhmien
ohjaustehtävissä. Essi Mansikkamäki suoritti Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoon kuuluvan
viiden viikon harjoittelunsa Kasevalla.

7. TIEDOTUS JA KOULUTUS
Toiminnanjohtaja tiedotti jäsenyhdistyksiä ja sidosryhmiä kuukausittain sähköpostilla. Facebook –
profiilissa julkaistiin viikoittain tietoa yhdistyksen ja jäsenyhdistysten tapahtumista, sekä
jäsenyhdistysten keskusjärjestöjen linkkejä, uutisia ja muuta tietoa. Yhdistys julkaisi maksullisen
ilmoituksen toiminnastaan kuukausittain Kankaanpään Seutu – lehdessä ja hyödynsi lisäksi erittäin
paljon lehden maksutonta yhdistyspalstaa sekä Satakunnan kansan Menot - palstaa. Yhdistyksestä ja
sen sekä jäsenyhdistysten toiminnasta julkaistiin seitsemän artikkelia paikallislehti Kankaanpään
Seudussa, lisäksi toiminnanjohtajan kolumni julkaistiin paikallislehti Kankaanpään seudussa
neljästi. Yhdistyksen internetsivut pidettiin ajantasaisina koko vuoden ajan.

8. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2014
Yhdistys jatkoi edellisten vuosien tapaan kolmen sanomalehden, Luoteisväylän, Lauttakylän ja
Kankaanpään seudun lukemista äänilehdeksi näkövammaisille.
Edunvalvonta- ja neuvontatyö. Toiminnanjohtaja neuvoi ja avusti mm. erilaisten lomakkeiden
täyttämisessä tai palveluiden ja etuuksien hakemisessa. Sosiaaliasiamies otti vastaan asiakkaitaan
kuukausittain yhdistyksen tiloissa 3 tuntia kerrallaan.
Kaseva järjesti 9.4. Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä kokopäiväisen Kaseva – seminaarin, jonka
aiheena oli Kansanterveys. Tilaisuudessa puhuivat YTM Milja Karjalainen, sairaanhoitaja Päivi
Horppu, toiminnanohjaaja Jaakko Viitala, terveydenhoitaja Leena Peltomaa, diabeteshoitaja Kati
Hannnukainen, sosionomi Aarno Routimo sekä ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä. Tilaisuuteen
osallistui n. 80 henkilöä.
7.5. Omaisena edelleen ry, Omaishoitajat- ja läheiset-liitto, Punaisen Ristin Satakunnan piiri ja
Kankaanpään Opisto järjestivät yhteistyössä Kasevan kanssa Omaishoitomessut. Messujen
näyttelyosastolle osallistui 24 näytteilleasettajaa paikallisista palveluntuottajista valtakunnallisiin

keskusjärjestöihin. Ohjelmassa oli luentoja ja tietoiskuja sekä paneelikeskustelu, jossa panelisteina
olivat

Pirkko

Karjalainen

Vanhustyön

keskusliitosta,

Keijo

Kerola

Kankaanpään

perusturvalautakunnan pj., omaishoitaja Sirpa Mäkinen, Anne Tarhasaari PoSasta sekä Marja
Tuomi Omaishoitajat ja läheiset –liitosta. Messuille osallistui n. 400 kävijää.

Ryhmätoiminta. Yhdistyksen liikuntaryhmät lisääntyivät ja niiden kävijämäärät kasvoivat vuonna
2014.
- Tuolijumppaa järjestettiin yhteensä 33 kertaa Kankaanpäässä osallistujia keskimäärin 8
ja 9 kertaa ympäryskunnissa osallistujia keskimäärin 5.
- Vesijumppaa järjestettiin yhteensä 99 kertaa kolmessa eri ryhmässä, osallistujia keskimäärin
10/kerta.
-

Lasten-

ja

nuorten

Turbo

–

harrastusryhmä

kokoontui

yhteensä

25

kertaa,

osallistujia keskimäärin 15.
- Hyvinvoinnin portaat –koulutuksen käyneille suunnattu K65-liikuntaryhmä perustettiin, ryhmä
kokoontui 28 kertaa, osallistujia keskimäärin 10.
- Kaikille avoin kahvihetki järjestettiin torstai - aamupäivisin.
- Keskusteleva Raamattupiiri kokoontui 15 kertaa, osallistujia keskimäärin 8

Vapaaehtoistyö. Kasevan kautta välitettiin vapaaehtoistyötä vuonna 2014. Vapaaehtoistyötä tehtiin
mm. ikäihmisten ulkoilu- ja muuna seurana, pienimuotoisena kotiapuna, äänilehtien lukemisena,
yhdistystoiminnan apuna (esim. kahvin keitto ym. eri tilaisuuksissa), ryhmien vetämisenä ja
mielenterveyskuntoutujan sekä liikuntavammaisen tukena ja apuna.

Yhdistys järjesti 22.5. yhteistyössä Kankaanpään seurakunnan diakoniatyön kanssa vapaaehtoistyön
näkyvyyden

ja

yhteisöllisyyden

lisäämiseen

tähtäävän

vapaaehtoistempauksen

nimellä

”Ystävänpäivä on joka päivä”. Tuolloin haastettiin koko Kankaanpää tekemään vapaaehtoistyötä
yhden päivän ajaksi. Tempaukseen tuli mukaan n. 100 vapaaehtoista yhdistyksistä ja
oppilaitoksista. Tempauksessa mm. järjestettiin ohjelmaa perhepäivähoitajien hoitolapsille, kerättiin

roskat Kankaanpään keskustasta, viihdytettiin ja ulkoilutettiin ikäihmisiä laitoksissa, kerättiin rahaa
Syöpäyhdistyksen lipaskeräykseen ja siivottiin pihoja ihmisten apuna. Lisäksi tempauksen
avajaisissa Kankaanpään torilla esiintyi eri puhujia kertomassa vapaaehtoistyöstä, bändi ja tehtiin
lopulta myös letkajenkan Suomen ennätys – Kankaanpään keskustaa kierrelleeseen letkaan
osallistui yli 20 min kestäneen tanssin aikana lähes 500 henkilöä.

Kasevan järjesti vapaaehtoistyön peruskurssi yhdessä Kankaanpään seurakunnan diakoniatyön
kanssa. Kurssi jouduttiin kuitenkin siirtämään vuoden 2015 keväälle diakonissan esteiden vuoksi.
Jo olemassa oleville vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin kaksi kokoontumista.

Yhdistyksen retket ja muut tapahtumat vuonna 2014:
18.3. Astma- ja keuhkoahtaumasairaiden tietopäivät, Kuntoutuskeskus
17.4. Wanhan musiikin iltapäivä
7.5. Omaishoitomessut
14.5. Ryhmänohjaajien ideointi-ilta
18.5. Leineperin kevätmarkkinat, retki
22.5. Vapaaehtoistempaus
6.8. Vesipääsky
27.9. Boccia-turnaus
9.-10.10. Viking Grace –risteily
27.11. Kasevan vapaa-ajanohjaaja palvelupirssin matkassa
29.11. Diivat –teatteriretki
7.12. Leineperin joulumarkkinat

9. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI

Hallitus arvioi yhdistyksen toimintaa tiiviisti ja suunnitteli sitä yhteistyössä toiminnanjohtajan
kanssa. Jäsenyhdistyksiin pidettiin yhteyttä uusien tukipalveluiden ja toimintojen luomiseksi.

10. JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTA KASEVALLA JA YHTEISTOIMINTA
Kasevan toimistolta välitettiin verensokerinmittausliuskoja ja kuulolaitteen paristoja sekä muita
terveystuotteita ja adresseja jäsenyhdistysten puolesta.
Jäsenyhdistykset järjestivät vuonna 2014 Kasevan tiloissa yhteensä 68 kertaa kokouksen, kerhon tai
toimintaryhmän. Lisäksi yhdistyksen videotykki ja muut materiaalit olivat lähes viikoittain
jäsenyhdistysten käytössä myös muissa tiloissa ja Kasevan palkkaamat liikunnan- ja
virkistystoiminnan ohjaajat työskentelivät myös jäsenyhdistysten tilaisuuksissa ja ryhmissä.
Kasevalla kokoontui jäsenyhdistysten kaksi eri vertaistukiryhmää yhteensä 13 kertaa. Vertaistukija toimintaryhmille jouduttiin myös vuokraamaan ja lainaamaan eri tiloja Kankaanpäästä, koska
yhdistyksen uudet toimitilat eivät olleet esteettömät, eivätkä myöskään riittävän tilavat.
Jäsenyhdistyksille järjestettiin ryhmänohjaajien ideointipäivä ja lisäksi yhdistysten edustajia
kutsuttiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin yhteiskuljetuksin Satakunnan Yhteisökeskukseen.
Kaseva, Samdy ry ja Kehitysvammaisten tuki ry järjestivät yhdessä marraskuussa Lasten oikeuksien
teemaviikon. Viikolla järjestettiin teemaviikko kirjastossa, jaettiin lasten oikeuksista kertovaa
opasta kouluihin, järjestettiin aamun avauksia kouluissa ja järjestettiin luentotilaisuus, jossa
puhuivat lakimies Merike Helander lapsiasiavaltuutetun toimistosta, erityisasiantuntija Kirsi Pollari
Lastensuojelun

keskusliitosta

sekä

psykologiharjoittelija

Johanna

Käpynen

Satakunnan

sairaanhoitopiirin Erityisosaamiskeskuksesta. Tilaisuuden avaukseksi esitettiin lyhyt haastattelu
dokumentti, jossa kankaanpääläiset lapset ja nuoret kertoivat mielipiteitään oikeuksistaan ja
vaikutusmahdollisuuksistaan. Dokumentti toteutettiin yhteistyössä Valtti – nuorisotyöpajan kanssa.

11. TALOUS
Talous oli koko vuoden vakaalla pohjalla. Hallitus seurasi taloustilannetta lähes kuukausittain ja
yhdistyksen toiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota taloussäännön ja Ray:n ohjeistuksen
noudattamiseen. Yhdistyksen talouteen vaikutti merkittävästi muutto uusiin tiloihin.

Kirjanpitoa hoiti vuoden 2014 loppuun Sata-Hämeen Tilitaito Oy, ja vuoden 2015 alusta kirjanpito
vaihtui Tilitoimisto J. Syrjätie Ky:lle.

12. YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA
Kunnat.

Kaseva

oli

yhteistyössä

PoSa:n

(Pohjois-Satakunnan

peruspalvelu-liikelaitos

kuntayhtymä) ja muiden toimijoiden kanssa järjestämässä Hyvinvoinnin portaat 65 – vuotiaille –
kurssia. Kyseessä on kokonaisuus, johon kutsuttiin seniorineuvolan johdolla kaikki vuonna 2014 65
vuotta täyttäneet kankaanpääläiset. Kurssilla oli yhteensä 10 kokoontumiskertaa, jolloin osallistujia
tiedotettiin

erilaisista

ikääntyvien

sosiaali-

ja

terveyspalveluista,

yhdistystoiminnasta,

kulttuuripalveluista ja suoritettiin kuntomittauksia ja terveysneuvontaa. Kasevan roolina
kokonaisuudessa oli järjestää ryhmän kokoontuminen 2.10. ja tuoda tuolloin esille paikallista
yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Kokonaisuuteen osallistui n. 80 kurssilaista.

Kaseva oli muutoinkin tiiviissä yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa. Seniorineuvola ja
kunnan kotipalvelu tiedottivat asiakaskuntiaan Kasevan toiminnasta. Kaseva oli myös kiinteässä
yhteydessä sekä vammais-, että vanhusneuvostojen kanssa. Toiminnanjohtaja kutsuttiin sekä PoSa:n
lääkärikokoukseen puhumaan alueen lääkäreille yhdistysten toiminnasta, että eri vastuualueiden
sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille kertomaan yhdistysten ryhmistä ym. toiminnasta.

Oppilaitosyhteistyö. Kankaanpään opiston nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskelevat suorittivat
Kasevan ryhmätoiminnoissa yhteensä kaksi tutkintosuoritusta. Opiston opiskelija suoritti lisäksi
viiden viikon työharjoittelunsa yhdistyksessä. Eri oppilaitokset olivat myös vahvasti mukana
yhdistyksen ja seurakunnan vapaaehtoistempauksessa 30.5. Lukion kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti lukion oppilaille tarjoutui mahdollisuus suorittaa osan valinnaisista opinnoistaan
vapaaehtoistyöllä Kasevan kautta. Sataedun lähihoitaja – opiskelijat toteuttivat diabetespäivän
yhteistyössä Kankaanpään seudun diabetesyhdistyksen kanssa.

Seurakunta. Kaseva ja seurakunnan diakoniatyö järjestivät vapaaehtoistempauksen yhteistyössä
30.5. Tempaus suunniteltiin ja toteutettiin luovalla ja ennakkoluulottomalla tavalla ja sillä

tavoitettiin uusia vapaaehtoistoimijoita, luotiin hyvää yhteishenkeä ja lisättiin tehokkaasti
tietoisuutta vapaaehtoistoiminnasta. Lisäksi seurakunnan ja Kasevan välinen tiedotus toimi
erinomaisesti päällekkäisten toimintojen karsimiseksi ja toisaalta tarkoituksenmukaisen avun ja tuen
järjestämiseksi avun tarvitsijoille mm. vapaaehtoistyön välittämisen ja koordinoinnin osalta. Lisäksi
Kasevan keskustelevan raamattupiirin vetäjänä toimi Kankaanpään seurakunnan pappi Tom
Nyman.

Kankaanpään seutu. Kahdesti viikossa ilmestyvä paikallislehti Kankaanpään seutu oli Kasevan
keskeinen tiedotuksellinen yhteistyökumppani myös vuonna 2014. Lehti julkaisi kattavasti ja
monipuolisesti artikkeleita sekä Kasevan, että sen jäsenyhdistysten toiminnasta. Lisäksi lehti järjesti
yhdessä yhdistyksen kanssa sosiaali- ja terveyspoliittisen keskustelutilaisuuden.

Maakunnallinen

järjestöyhteistyö.

Toiminnanjohtaja

toimi

vuoden

2014

Satakunnan

Järjestöyhteistyöryhmän puheenjohtajana ja oli yhteydessä maakunnan muihin järjestötoimijoihin
erittäin vahvasti vuoden aikana. Yhteistyön tuloksena julkaistiin ensimmäinen koko maakunnan
kattava Järjestösanomat, jossa eri järjestö- ja vapaaehtoistoimijat esittelivät omaa toimintaansa.
Lisäksi järjestöt pystyivät kartoittamaan ja ehkäisemään päällekkäisiä toimintojaan; mm. Porin
Yhteisökeskuksen koulutuksiin pyrittiin järjestämään yhteiskuljetuksia. Järjestöyhteistyön puitteissa
toteutettiin yhdessä maakuntaliiton kanssa Yhteistyön Satakunta –tilaisuus, jossa maakunnan eri
sektoreiden toimijat kokoontuivat ensi kertaa yhdistysten kokoonkutsumana pohtimaan yhteisiä ja
keskeisiä kehittämiskohteita.
Yritykset. Kaseva järjesti SeniorSurf päivän yhdessä paikallisten pankkien kanssa niin, että pankit
järjestivät omissa konttoreissaan neuvontaa verkkopankin käytössä ko. päivänä.

13. LOPUKSI
Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry on tunnettu, vahva ja perinteikäs toimija toimintaalueellaan. Yhdistyksen toiminta vahvistui ja monipuolistui entisestään vuonna 2014 ja tämä
kehittäminen jatkuu edelleen. Tulevina vuosina painopistealueita ovat erityisesti jäsenyhdistysten
toimintaedellytysten

parantaminen,

vapaaehtoistyön

kehittäminen

ja

kaikille

avoimen

kohtaamispaikan luominen. Lisäksi yhdistys tulee kehittämään Ray:n seurantajärjestelmän
mukaisesti toimintansa arvioimista ja laatua.
Tammikuussa 2015 Kasevan toiminnanjohtaja vaihtui, kun Milja Karjalainen siirtyi muihin
tehtäviin ja hänen tilalleen toiminnanjohtajaksi valittiin Jaakko Viitala.

