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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.

 
 



 
Kaupungin on tärkeää olla hyvä ympäristö kaikille
asukkailleen ja vierailijoilleen. Tähän pyritään Kurikassa
monin eri keinoin, joista saavutettavuuden ja
esteettömyyden edistäminen on yksi.
Esteettömyys ja saavutettavuus pyritään huomioimaan
kaupungin toiminnassa ja tiloissa, kun niitä korjataan tai
tehdään kokonaan uusia. Kurikan Kampus on hyvä
esimerkki uudesta rakennuksesta, jossa esteettömyys on
huomioitu hienosti.
 
Kaupungilla tehdään paljon saavutettavuuden
parantamiseksi. Osa toimista ja suunnitelmista on hyvin
konkreettisia, kuten penkkien lisääminen keskusta-
alueella, johon tuli ehdotus alun perin suoraan
kuntalaisilta. On mukavampi suunnitella kävelyretkeä
esimerkiksi toritapahtumaan, jos on tiedossa, että
matkalla on useampi levähdysmahdollisuus. Sähköisessä
ympäristössä, kaupungin verkkosivuilla, taas on
huomioitu saavutettavuus mm. tekstin ja taustan
kontrastissa sekä kuvien alt-teksteillä, jotka kertovat
lyhyesti, mistä kuvassa on kyse. Sivuilla on käytössä myös
teksti puheeksi -ominaisuus, ja kaikki videot tekstitetään.

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat 
tärkeitä kaupungin kehittämisessä

 



Keskustelu ja ideoiden esittäminen puolin ja toisin on
tärkeää, kun asioita viedään eteenpäin.
Vammaisneuvosto on tärkeä yhteistyöryhmä kaupungille,
samoin kuin erilaiset yhdistykset ja järjestöt. Lausunnot
sekä erilaiset kommentit ja kannanotot
vammaisneuvostolta ja yhdistyksiltä ovat tärkeitä, jotta
päätösten valmistelussa voidaan ottaa huomioon
monenlaiset ihmisten elämään ja toimintakykyyn
vaikuttavat asiat.
 
Yhdessä saamme enemmän aikaan!
 
Anna-Kaisa Pusa
Kaupunginjohtaja
Kurikan kaupunki



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.

 Juhani Kivipelto / hallituksen jäsen
 Vuodesta 1970, eli yhdistyksen   
 perustamisesta lähtien
 Siirryin oman yhdistyksen jäseneksi
alueen toisesta yhdistyksestä
Vaikuttaminen oman kunnan
vammaisten palvelujen
parantamiseen 
 Liikunnan ja palveluiden
kehittäminen
 Oman esteettömän toimitilan saanti
 Jäsenenä voit vaikuttaa vammaisten
palveluiden ja toiminnan
kehittämiseen paikkakunnalla. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.



 Reijo Hällbacka / hallituksen
jäsen 
 Vuodesta 2000
 Silloisen pj. Kivipellon kutsusta
liityin jäseneksi
 Säännölliset tapaamiset
 Keila-kerho on mieluisin
 Yhdessä tekeminen
 Rohkeasti mukaan vain!

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

 Leena Hamberg/ hallituksen
jäsen
 v. 2015
 Liityin jäseneksi, kun olin ensin
ollut muutaman vuoden
pitämässä silloin tällöin
"kokkikerhoa" kuukauden kerhon
yhteydessä. 
 Saa tietoa monista yleisistä
asioista ja tulevasta toiminnasta
 Olen ollut lähinnä tuolijumpassa
 Kuukauden kerhoista jotkut,   
 teatterimatkat
Meillä on virkeää ja monipuolista
toimintaa!

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.



 Markku Vierimaa / hallituksen                          
jäsen
 Pari vuotta
 Oman liikkumiskyvyn
heikkeneminen. Olen tuntenut ja
arvostanut Kurikan Invalidien
työtä vuosikymmeniä. Isäni oli
invalidien jäsen vuosia ja lehti
Invalidityö toi toimintaa
valtakunnallisella tasolla tutuksi.
 Voi paremmin vaikuttaa
toimintaan
 Tähän en osaa vastata, kaikella
toiminnalla on merkityksensä
 Minut otettiin heti mukaan   
 toimintaan ja ajatuksiani
huomioitiin
 Jäseneksi tuleminen ei vaadi
invaliditeettia tai toimintakyvyn
alentumista. Jos näet
esteettömän yhteiskunnan
rakentamisen ja siihen
vaikuttamisen tärkeäksi niin tule
mukaan. Meillä on
mahdollisuutena myös yhteisölle
tarkoitettu kannatusjäsenyys.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



 Raimo Mäkelä / hallituksen jäsen
(varapuheenjohtaja 1.1.2023 alkaen)
 Olen liittynyt v 2016
 Olen työni puolesta joutunut/saanut  
toimia erilaisten vammaisten kanssa.
Myös omassa perhepiirissä on ollut
erilaisia vammaisia henkilöitä
 Saa vaikuttaa erilailla vammaisten
sekä muiden ihmisten
yhdenvertaiseen kohteluun
yhteiskunnassa
 Bocciakerho on ilman muuta
ykkönen 
 Kurikan Invalidit yhdistys on iloinen,
yhteenkuuluva ja mahtavalla
huumorilla toimintaansa tekevä
yhteisö, joka saa asioita vietyä
eteenpäin
 Tule mukaan iloiseen ja mukavaan
yhdistykseen, jossa toimitaan
yhteisen hyvän puolesta. Sinun ei
tarvitse olla invalidi ollaksesi jäsen,
toimimme kaikkien kansalaisten
hyödyksi.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



 Matti Kingelin / hallituksen jäsen 
 Liityin vuonna 2015 tullessani
Kurikkaan
 Olen ollut Invalidiliiton jäsen jo
vuodesta 1987
 Hallituksessa pääsee
vaikuttamaan yhdistyksen ja
Invalidiliiton tärkeimpiin arvoihin
 Boccia on ollut luontainen tapa
jatkaa kilpaurheilua. Keilauksesta
on tullut myös mieleinen harrastus
 Mieleenpainuvin asia tähän
mennessä on ollut Länsi-Suomen
alueen järjestöpäivät. Invalidiliiton
järjestämistä koulutuksista saa
usein uusia ideoita oman
yhdistyksen toimintaan.
 Kurikan Invalidit tarjoaa
monipuolista harrastustoimintaa ja
tarjoaa tietoa jokaisen arkeen.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.



 Jorma Ala-Hulkko / hallituksen
jäsen
 Yli 50 v
 Henkilökohtainen kutsu Jussi
Markkilalta
 Asioihin vaikuttaminen ja
yhdessä tekeminen 
 Yksittäisissä tapahtumissa
mukana, toimihenkilönä monessa
mukana
 Tapahtumat ja kesäretket mm.
Raumalle aikoinaan 
 Meiltä saa paljon tietoa ja
neuvoja, jäseneksi voi liittyä kun
hyväksyy sääntömme, mitään
vammaa ei tarvitse olla.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.



 Pirjo Heikkilä / hallituksen jäsen
 Liityin vuonna 2017 
 Yli-hakunin Aino soitti ja pyysi
mukaan ja minähän lähdin
 Saa tietoa, saa vaikuttaa asioihin,
saa tuoda omia ajatuksia esille.
Iloinen, hyvä ilmapiiri ja saa olla
oma ittensä
 Boccia sekä keilailu. Näin
aloittajalle boccia kisat on aina
vähän jännittäviä, mutta silti
hauskoja
 Kyllä yhdistyksen 50 v juhla oli
kaunis ja koskettava. Retket,
yhteinen touhuaminen, iloinen
puheensorina ja naurun helinä 
 Ei muuta kuin mukaan vain ikään
katsomatta. Kaikille löytyy jotain
kivaa ja uusia ideoita otetaan ilolla
vastaan, hihasta saa tulla
nyppäämään jos haluaa kysyä
jotain lisää!

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.



 Marja-Leena Peltola /
hallituksen jäsen
 5 vuotta
 Kuoro, ystävät, käsivamma
Yhteisöllisyys, saa asioista
selvää ja on ajantasalla
 Käsityökerho on minulle
mieluisin
 Retket, tapahtumat ja myyjäiset
 Kannattaa liittyä, monipuolista
toimintaa, löytää varmasti itselle
jotain mieluista.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Seuraavassa lehdessä jatkamme
hallituksen jäsenten esittelyä



INTOLAN KERHOTINTOLAN KERHOT
Tuolijumppa 
Suosittu ryhmä jatkuu jälleen.
Tuolijumppaa vetää Emmi
Isoniemi torstaisin 10-10.45.

Ole yhteydessä kerhoista
toimistolle puh 044 977 8625                                    

Kuukauden kerhot 
kerhot eri teemoilla jatkuvat syksyllä,
seuraa ilmoittelua Kurikka-lehdessä,
Facebookissa ja kotisivuilla.

Keilaryhmä 
Keilaryhmä kokoontuu
keskiviikkoisin klo 10.45-11.45
Kurikan keilahallilla. Lisätiedot
Matti Kingelin puh. 040 483 9342
tai Pirjo Heikkilä puh. 040 557 3649

Boccia 
Harjoitukset pelataan talvikaudella
vanhan lukion liikuntasalilla.
Ilmoittaudu Raimo Mäkelälle 
puh. 040 036 3913

Käsityökerho 
Kudotaan ja virkataan keskolaan
ja itselle monenlaisia käsitöitä.
Kokoonnutaan joka toinen tiistai
Intolassa. Tule mukaan!



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



JÄSENPALVELUT JA NEUVONTAJÄSENPALVELUT JA NEUVONTA

Liittymällä Kurikan Invalidit ry:n jäseneksi liityt
samalla valtakunnallisen Invalidiliiton jäseneksi ja
olet oikeutettu molempien yhdistysten
jäsenetuihin. Toistaiseksi voit olla samaan aikaan
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. 

Neuvontapalvelut sijaitsevat Intolan toimitilan
yhteydessä olevassa toimistossa. Meille voit tulla ilman
ajanvarausta. Toimisto on avoinna 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



Puurojuhlaa vietettiin Intolassa 13.12. Ohjelmassa
oli riisipuuron ja torttukahvien lisäksi jäsenten
esittämiä lauluja ja runonlausuntaa sekä
yhteislaulua. Seurakunnasta mukana olivat
kappalainen Kari Pentikäinen ja kanttori Maarja
Korts. Juhlaan osallistui lähes 50 jäsentä. 

Yhdistyksen syyskokous on pidetty 24.10. Intolassa,
paikalla oli 25 jäsentä. Kokouksessa tehtiin pieniä
henkilömuutoksia, varapuheenjohtaja Ritva Kantti
siirtyi hallituksenjäsenen tehtäviä hoitamaan ja
hallituksenjäsen Raimo Mäkelä valittiin hänen
tilalleen varapuheenjohtajaksi. 

3.12. järjestettiin Intolassa joulumyyjäiset. Maukkaat
jouluiset laatikot ja leivonnaiset kävivät hyvin
kaupaksi, kiitos siitä kaikille myyjäisissä käyneille. 

AJANKOHTAISTA YHDISTYKSESSÄ

Leena Hamberg ja Markku Vierimaa jäivät pois
hallituksesta ja heidän tilalleen valittiin Seija
Keskimäki ja Raili Mäki-Paavola. Heidän
hallituskautensa alkaa vuoden 2023 alusta.

Vuoden vaihteessa aloittaa toimintansa nuorisojaosto,
joka suunnittelee toimintaa erityisesti yhdistyksen
nuoremmille jäsenille. Luvassa mm. yhteisiä
keikkareissuja ja mukavaa yhdessäoloa ja touhua
kerhossa. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet!




