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Kurikan Invalidit ry
Kurikan Invalidit ry on Invalidiliiton jäsenyhdistys

 

Intolan uutiset kertoo yhdistyksemme ajankohtaisen tiedon
jäsenille tulevista koulutuksista, kursseista, tapahtumista,

esteettömyydestä, kerhoista ja paljosta muusta. 
Lehti julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla sähköisenä ja
painettuna lehteä on jaossa toimitilassamme Intolassa.

 
 



Päätoimittajan terveiset
 

Yhdistys, kolmannen sektorin toimintaa

Kurikan Invalidit ry:n tarkoitus on edesauttaa
fyysisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua
ja elää täysipainoista elämää.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voi
liittyä henkilö, vaikka hänellä ei olisi vammaa
tai toimintarajoitetta. Ehtona on yhdistyksen
sääntöjen ja toiminnan tarkoituksen
hyväksyminen.

Kuluneen kahden vuoden aikana kokoontumisrajoitukset
pysäyttivät toiminnan lähes kokonaan. Kasvomaskin käyttö
on tullut tutuksi kaikille. Nyt kun lähes kaikki rajoitteet on
purettu alueeltammekin on aika virittää toimintaa
uudelleen. Toivomme jäsenistöltä vinkkejä uusien
toimintamuotojen ideoimiseen. Olethan yhteydessä jos olet
innostunut jonkun kerhon vetämiseen tai muuhun
toimintaan.

Me kolmannen sektorin toimijat olemme ratkaisevassa
osassa paluussa normaaliin ja tarvitsemme yhä enemmän
tilaisuuksia vertaistukeen ja osallistamiseen. Vetoan
samalla paikkakuntamme muihin yhdistyksiin yhteisten
toimintamuotojen kehittämiseksi.

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN !

Toivotan kaikille hyvää kesää, pysytään terveinä ja
osallistutaan tapahtumiin.

Aino Yli-Hakuni
puheenjohtaja
Kurikan Invalidit ry



Yhdistyksellä on esteettömät toimitilat kanta-Kurikan
keskustassa. Tiloihin kuuluu kaksi viihtyisää kokous- ja
toimitilaa; 100 m²:n kokoinen INTOLA (käyntiosoite
Seurapuistikko 6 C 28) ja 50 m²:n kokoinen PIKKU-INTOLA
Tilat pystytään tarvittaessa helposti yhdistämään, jolloin
saadaan istumapaikat reilulle 60 hengelle. Katutasolla
sijaitsevaan toimitilaan on esteetön kulku. Ulko-ovi Intolaan
on lisäksi varustettu sähköisellä ovenavausautomatiikalla.
Ulkona on neljä inva pysäköintipaikkaa tilojemme käyttäjille.
Lisää parkkitilaa on mm. läheisen torin alueella.

Tiloja voivat vuokrata yhdistykset, järjestöt, yksityishenkilöt,
yritykset ja tietenkin yhdistyksen omat jäsenet. Tiloissa voi
järjestää monenlaisia tilaisuuksia kuten esim. kokouksia,
muistotilaisuuksia, koulutuksia, kerhoja, juhlia, illanviettoja ja
pikkujouluja. Kysy vapaita ajankohtia toimistolta joko
soittamalla puh. 044 977 8625, sähköpostilla
kurikaninvaliditry@gmail.com tai käy tekemässä varaus
toimistollamme.

Tiloissa on täydellinen pienkeittiö (liesi, kalusteuuni,
astianpesukone, jääkaappi, pakastin, mikro, kahvinkeitin,
kahviastiasto, ruoka-astiasto), AV-välineet (videotykki, TV,
Chromecast, radio), sähköpiano ja karaokelaitteet.
Pikku-Intolassa on inva-WC ja tilassa on induktiosilmukka
kuulovammaisia varten.
Tiloissa on myös sydäniskuri.

INTOLAINTOLA



INTOLANINTOLAN  
KERHOTKERHOT
Tuolijumppa 
Suositut ryhmät jatkuvat
jälleen syksyllä.

Digikerho 
Intolassa tiistaisin klo
9.30-11.30, jatkuu jälleen
syksyllä.

Kuukauden kerhot 
kerhot eri teemoilla aloitettu
huhtikuussa, seuraa ilmoittelua
Kurikka-lehdessä ja kotisivuilla.

Keilaryhmä 
Nyt kesätauolla, kokoontuu
keskiviikkoisin klo 11-12 Kurikan
keilahallilla.  

Boccia
Kesäharjoitukset keskiviikkoisin
perjantaisin klo 15-17. 
Talvikaudella pelataan 
vanhan lukion liikuntasalilla.
Ilmoittaudu Raimo Mäkelälle 
puh. 040 036 3913



JÄSENPALVELUT JA NEUVONTAJÄSENPALVELUT JA NEUVONTA
Liittymällä Kurikan Invalidit ry:n jäseneksi liityt
samalla valtakunnallisen Invalidiliiton jäseneksi ja
olet oikeutettu molempien jäsenetuihin. Samaan
aikaan voit olla vain yhdessä Invalidiliiton
paikallisyhdistyksessä varsinaisena jäsenenä.
Kannatusjäsenenä voit olla useammassakin
yhdistyksessä samanaikaisesti. 

Jäsenenä saat mm. vertaistukea ja yhdessäoloa
kerhoissa, neuvontaa ja tietoa oikeuksista, koulutusta
ja seminaareja, liikuntaa sekä paljon muuta. Intolan
toimistolla on myös tietopankki, johon jäsenet voivat
tulla tutustumaan ja lainata aineistoa omaan
käyttöönsä. Lainattavana on myös yhdistykselle
lahjoitettuja romaaneja.

Neuvontapalvelut sijaitsevat Intolan toimitilan
yhteydessä olevassa toimistossa. Meille voit tulla ilman
ajanvarausta. Toimisto on avoinna toistaiseksi ma-to
klo 10-14, voit myös soittaa ja sovitaan sinulle sopiva
aika. Meiltä saat neuvontaa esim. sähköiseen asiointiin
liittyvissä asioissa, kuten eri tunnistautumispalvelut tai
hakemusten ja palautteiden jättämisessä.

Yhteystiedot, neuvontapalvelut:
Sirpa Passi, järjestösihteeri
s-posti: kurikaninvaliditry@gmail.com
puh: 044 977 8625
osoite: Seurapuistikko 6 C 26 61300 Kurikka, 
käynti Kurikantien puolelta



HALLITUKSEN ESITTELYÄHALLITUKSEN ESITTELYÄ
Tässä osiossa haastattelemme lyhyesti hallituksemme
jäsenet. Ensin kaikille yhteisesti esitetyt kysymykset:

Nimesi / asema yhdistyksessa?
 Miten pitkään olet ollut Kurikan Invalidien jäsen?
Mikä sai sinut liittymään jäseneksi?
Mikä on mielestäsi parasta hallituksen jäsenen
tehtävässä?
Mikä monista harrastuskerhoistamme on sinulle
mieluisin?
Paras muistosi yhdistystoiminnasta?
Mitä terveisiä lähettäisit yhdistyksemme jäsenyyttä
miettivälle.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

 Aino Yli-Hakuni / puheenjohtaja
 Vuodesta 2008
 Silloinen puheenjohtaja Juhani      
 Kivipelto kutsui mukaan
 Vaikuttaminen, hallituksen hyvä ja
avoin ilmapiiri
 Kuukauden kerhot. Kerhojen
tietoiskut ja luennot. Tuolijumppa.
 Yhdistyksen 50 v ja liiton 80 v juhlat.
Olen päässyt tutustumaan
eduskunnan pikkuparlamenttiin
yhdistystoiminnan kautta, Paula
Risikon kutsumana.
 Tervetuloa mukaan! Uusia ideoita
tarvitaan toimintaan.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.



Ritva Kantti/varapuheenjohtaja
 Olen ollut mukana noin 10
vuotta
Silloinen puheenjohtaja Juhani
Kivipelto kutsui mukaan
toimintaan
Saa ajankohtaista tietoa
erilaisista avuista, oikeuksista ym.
Erilaiset askartelukerhot ja keila.
Yleisesti yhteiset retket, juhlat ja
yhdessä tekemisen meininki
joissa olen ollut mukana.
Tule rohkeasti mukaan, tietoa
jakavaan iloiseen porukkaan.
Porukkaan jossa kaikki ovat
yhdenvetaisia.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Hallitukseen kuuluu 10 jäsentä sekä
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
Eri jaostoissa on kaikkiaan 30 jäsentä.

Lisää hallituksen jäseniä ja jaostojen
kokoonpanoja esittellemme tulevissa
julkaisuissa.



JURVAN TOIMINTAJURVAN TOIMINTA

Jurvassa kokoontuu paikallinen kerho kerran
kuukaudessa. Paikka on Kauppatie 7, entisen
Jurvan kulta- ja kello ky:n tiloissa. Kahvitellaan,
pelataan bingoa ja tiedotetaan ajankohtaisista
asioista. Tervetuloa!
Tarkemmat tiedustelut Heimo Lehtolalta puh.
050 095 5623



INVALIDILIITON NEUVONTAINVALIDILIITON NEUVONTA  
  JÄSENILLEJÄSENILLE

Vammautuminen tai sairastuminen tuo muutoksia
toimintakykyyn ja muuttaa elämäntilannetta joko
väliaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Muutosten vaikutukset
ovat yksilöllisiä johtuen elämäntilanteesta, iästä,
toimintaympäristöistä, perhetilanteista ja taloudellisesta
tilanteesta.

Alkuvaiheessa vammautunut ihminen ja hänen läheisensä
saavat tukea ja ohjausta terveydenhuollosta muun
muassa alkuvaiheen sosiaaliturvan osalta. Palveluita
järjestää kunnan sosiaalitoimi, kuten vammaispalvelun
sosiaalityö. Vammaispalvelulain mukaisesti palvelut
kohdentuvat vaikeavammaiselle ihmiselle. Ne ovat
käyttäjälle maksuttomia, kuljetuspalvelun omavastuuta
lukuun ottamatta.

Uusi tilanne on usein hämmentävä ja täynnä kysymyksiä.
Kysymyksiin saa vastauksia ja konkreettisia ratkaisuja.
Invalidiliitossa ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa
vammautuneita ihmisiä elämän uusissa tilanteissa, kuten
sosiaaliturvan hakemisessa ja apuvälineasioissa sekä
palveluiden hakemisessa.

Sairaalajakson aikana alkanut kuntoutus jatkuu usein
hoitojakson jälkeen. Se voidaan toteuttaa
laitoskuntoutuksena ja/tai avokuntoutuksena. Myöhemmin
kuntoutusta voi hakea korvattavaksi Kelasta. Tällöin
oman hakemuksen lisäksi tarvitaan julkisessa
terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma.
Alkuvaiheessa kuntoutus tulee terveydenhuollon
maksusitoumuksella tai terveydenhuollon omana
toimintana.

INVALIDILIITON NEUVONTA
Puhelinneuvontaa on saatavilla tiistaisin ja torstaisin klo
13-17 numerosta 0200 1234 tai sähköpostilla
neuvot@invalidiliitto.fi



  YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUNUTTAYHDISTYKSESSÄ TAPAHTUNUTTA
Maaliskuussa
Aluetyöntekijä Hanna Lahti veti hallituskoulun, jossa
paneudettiin hyvään hallintotapaan ja keskinäiseen yhteistyöhön.
Jaostot kokoontuivat yhteistapaamiseen kertomaan kuulumisia ja
suunnittelemaan tulevaa toimintaa. 

Yhdistyksen kevätkokous 
Järjestettiin Intolassa 25.4.2022. Kokouksen vieraana kuultiin
sotealuevaltuutettu ja kaupunginhalllituksen pj. Olavi Kandolinia 

Pääsiäisviikolla järjestettiin seurakunnan toimesta
hiljaisen viikon hartaus ja loppukuusta kuukauden
kerhossa kävi  luennoimassa Heli Hietala Etelä-
Pohjanmaan Muistiyhdistyksestä.  

TULEVAA...

17.5. järjestettiin Helppo Liikkua -tapahtuma Kurikan torilla.
Invalidiliiton tsemppilähettiläs ratakelaaja Henry Manni oli mukana
tapahtumassa.
Järjestettiin pyörätuoliralli, esiteltiin pelejä, erikoispyöriä ja palkittiin
viime vuoden menestyneitä urheilijoita. Lavalla soi haitari ja laulettiin
myös yhdessä tuttuja lauluja sekä jumpattiin kaupungin erikoisliikunnan
ohjaajan johdolla..

BOCCIAN SM KILPAILUT KURIKASSA 30.-31.7.2022
Kilpailut järjestetään pesäpallokentällä, mukana 
noin 100 pelaaja/päivä. Tapahtumaan on myös yleisö
tervetullutta! Kilpailukutsun löydät:
https://boccia.nettisivu.org/kisakutsut/



MUISTATHAN MYÖS NÄMÄ

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomat ovat haussa
Invalidiliitto järjestää yhteistyössä MTLH:n kanssa vertaislomia.
Voimaa vertaisuudesta -lomat omatoimisille aikuisille on
tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää saman sairauden, vamman
tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Lomalle osallistuvan tulee
selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön
kanssa.
Voimaa vertaisuudesta- lomien tavoitteena on, että lomalaiset
virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä
saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen.
Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin
toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn
mukaisesti.
Omavastuuosuus on 20 €/vrk. Hae lomia Internet sivulla
https://mtlh.fi/ tai nouda hakulomake Intolan toimistolta. 

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille ja turvaa
toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa elämään
sairauden kanssa, jatkamaan töissä tai palaamaan työelämään.
Lisätietoa saat Intolan toimistolta tai suoraa Kelan nettisivuilta:
https://www.kela.fi/kuntoutus

Apuvälineet ovat osa lääkinnällisen
kuntoutuksen palveluita julkisessa
terveydenhuollossa. Lue lisää
apuvälineistä Invalidiliiton kotisivuilta
https://www.invalidiliitto.fi/. 

 

https://www.invalidiliitto.fi/vammaisuus/vamman-kanssa/apuvalineet


SEURAAVASSA LEHDESSÄSEURAAVASSA LEHDESSÄ

MÄTTÄÄKÖ JOKIN?MÄTTÄÄKÖ JOKIN?
Tässä osiossa julkaisemme juttuja, jossa voitte te lukijat
kertoa esteettömyyteen liittyviä kokemuksianne. Ne
voivat olla ikävien huomioiden lisäksi myös iloisempia
tarinoita ja hyvin hoidettuja asioita. 

Lähetä huomiosi Intolan toimistolle viestillä,
sähköpostilla tai poikkea toimistolle kertomaan oma
juttusi. Julkaisemme juttuja tulevissa lehdissä.
Tarvittaessa jatkamme kanssasi asian selvittelyä
eteenpäin. 

Pidätämme oikeuden tiivistää tekstejä.

JATKAMME HALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTELYÄ

TIEDOTAMME AJANKOHTAISET ASIAT

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE JÄSENILLE!


