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Seitsemänkymmenluvun loppu-
vuosina liikuntavammaiset henkilöt 
kaupungissamme miettivät, ettei-
paikkakunnalla ei ole sopivaa yhdis-
tystä ajamassa vammaisten asioita. 
Lähimmät yhdistykset olivat Porvoos-
sa ja Kotkassa. Olle Ekblom oli Käpy-
län kuntoutuslaitoksessa ja siellä eräs 
hoitaja esitti, että Itä-Uudellamaalla 
pitäisi varmaankin olla oma yhdistys. 
Kuntoutuksesta päästyään Olle otti 
yhteyttä Sebastian Ramsayhin ja kes-
kustelivat yhdistyksen perustamises-
ta. He päättivät ottaa yhteyttä Lauri 
Prinkkilään, jotta saadaan myöskin 
suomenkieliset mukaan. Yhdistys-
tä oli jo kerran aikaisemmin yritetty 
”synnyttää” mutta huonolla menes-
tyksellä. Tämä kolmen ”kopla” laati 
kuulutuksen paikallislehtiin. Kutsun 
huomanneet suuntasivat 15.9.79 kul-
kunsa kohti Bonanza-baaria osoit-
teessa Chiewitzinkatu 20. Paikalle 
saapui noin 30 henkeä. Invalidiliitos-
ta oli saatu paikalle Elisabeth Palm-
gren ja järjestösihteeri Taisto Tontti. 
Porvoon Invalideista oli tullut Ruben 
Österberg.

Alkukeskustelussa tuli hyvin sel-
väksi, että yhdistystä paikkakunnalla 
tarvitaan. Päätettiin ryhtyä heti toi-
meen ja valittiin kokoukselle virkai-
lijat. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Sebastian Ramsay ja sihtee-
riksi Anita Koho.

Elisabeth Palmgren kertoi ko-
kouksen aluksi Invalidiliiton toi-
minnasta vammaisten keskuudessa 
ja yhdistyksen merkityksestä Itä-
Uudel lamaalla.

Päätettiin perustaa yhdistys, jonka 
toiminta-alueena on Loviisa, Perna-
ja, Liljendal, Lapinjärvi ja Ruotsin-
pyhtää. Yhdistyksen nimeksi pää-
tettiin Loviisan Seudun Invalidit 
Ry - Lovisanejdens Invalider Rf. 
Yhdistyksen säännöiksi hyväksyttiin 
Invalidiliitto Ry:n jäsenyhdistysten 
mallisäännöt.

Yhdistyksen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Olof Ekblom 
ja varapuheenjohtajaksi Lauri Prink-
kilä. Hallitukseen valittiin vuosik-
si 1980 ja 1981 Pentti Haapiseva, 
Göran Lindfors, Sebastian Ramsay 
ja Kalle Nyström. Vuodeksi 1980 
(eli ensin erovuorossa olevat ) valit-
tiin Simo Westerberg, Sirkka-Liisa 
Vihervuori, Armas Vihreäluoto ja 
Ingeborg Eriksson.

Heti kokouksen jälkeen uusi hal-
litus piti järjestäytymiskokouksen. 
Kokouksen sihteerinä toimi Sirkka-
Liisa Vihervuori.

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin In-
geborg Eriksson ja rahastonhoitajak-
si Pentti Haapiseva.

Invalidiliitto toivotti uuden yhdis-
tyksen tervetulleeksi liiton jäsenyh-
distykseksi numero 103.

Yhdistyksen perustaminen
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Syksy 1979
Toiminta oli innostunutta heti alusta 

lähtien. Syksyn 1979 aikana yhdistyksen 
puheenjohtaja ja sihteeri olivat liiton sihtee-
rikurssilla.

Päätettiin anoa Säästöpankilta 500 mk 
lainaa, jotta päästään jotenkin alkuun. Ilok-
semme pankki antoikin anomamme rahan 
lahjoituksena. Anottiin vielä toiminta- 
avustuksia kunnilta. 

Syksyllä 1979 oli myöskin ensi kertaa esil-
lä invataksin saanti paikkakunnalle.

Vuoden vaihteessa 1979-1980 oli yhdis-
tyksessä 32 jäsentä, järjestyksessä:

01 Olle Ekblom
02 Sebastian Ramsay
03 Lauri Prinkkilä  
04 Simo Westerberg
05 Pentti Haapiseva 
06  Sirkka-Liisa Vihervuori
07 Ingeborg Eriksson 
08 Kalle Nyström
09 Armas Vihreäluoto 
10 Göran Lindfors
11 Rabbe Petas  
12 Lauri Äijö
13 Matti Hallberg  
14 Christer Eriksson
15 Birger Bergqvist 
16 Anne-Lise Still
17 Tyyne Michelsson 
18 Vilho Virtanen
19 Elin Lindqvist  
20 S-O Lindfors
21 Lotta Lehto  
22 Lennart Larsson
23 Vilho Ruotsalainen 
24 Vieno Vuoksi
25 Anita Henriksson 
26 Timo Pekkala
27 Bengt Lindfors  
28 Viking Koho
29 Inga Lempinen  
30 Juhani Pelkonen
31 Tauno Jordman  
32 Juha Klubb

Kuriositeettina mainittakoon, että syksyn 
1979 kulut olivat 925 mk ja tulot 2166 mk. 
Tuloja oli lahjoituksen lisäksi joulumerkeis-
tä ja arvoista. Vuoden 1980 budjetti oli jo 
16450 mk.

1980
Tutustuttiin ”avolaprojektiin” ja annettiin 

lausunto piirustuksista katsottuna vammais-
ten näkökulmasta.

8.3.1980 oli yhdistyksen ensimmäinen 
varsinainen vaali- ja tilikokous. Yhdistyksen 
puheenjohtaja kieltäytyi opiskelukiireisiin 
vedoten jatkamasta. Myöskin varapuheen-
johtaja kieltäytyi. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Pentti Haapiseva ja varapuheenjoh-
tajaksi Olle Ekblom. Uutena tuli hallituk-
seen Sirkka Heino. Järjestäytymiskokous 
valitsi sihteeriksi Simo Westerbergin ja ra-
hastonhoitajaksi Göran Lindforsin.

Lauri Prinkkilä oli sosiaalipolitiikan kurs-
silla Turussa.

Jäsenmaksu vuodelle 1980 oli 10 mk.
29.5.1980 järjestettiin tiedotustilaisuus 

toimialueen kuntien luottamushenkilöille. 
Kutsuttuja oli 140 ja tilaisuuteen saapui 
45.

Tilaisuudessa oli aluksi esityksiä liikunta-
esteisen suoriutumisesta linja-autoon, tak-
siin ja liikkuminen normaalissa kaupunki-
ympäristössä.

Tämän jälkeen oli keskustelu aiheesta 
Länsiharjun koulun auditoriossa, jonka jäl-
keen Kalle ja Maija Könkkölä luennoivat.

Syksyllä 1980 perustettiin vammaisten 
lasten vanhempaintoimikunta. Asiasta pi-
dettiin tiedotustilaisuus ja julkaistiin lehdis-
tötiedote.

Pikkujoulua vietettiin Länsiharjun ala-
asteella, jossa oli esiintyjiä enemmän kuin 
juhlavieraita.
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Päättäjät seuraamassa ensimmäistä yhdistyksen järjestämää tiedotustilaisuutta.

Käytännön harjoitusta: päättäjät avustamassa pyörätuolilla liikkujaa  linja-
autosta.
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Loviisan Seurakunta esitti suunnitelmi-
aan kirkon saattamiseksi vammaisystäväl-
lisemmäksi. Luiska alttarin osalta oli OK, 
mutta kirkon ulkopuolelle sijoitettu luiska 
oli täysin kelvoton. 

Istumalentopallon pelaaminen aloitettiin 
liikuntahallissa.

26.10. olimme tilanneet Loviisan Harras-
tajateatterilta esityksen ”Veronica”.

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 49.

1981
Ensimmäiset puheenjohtajien neuvotte-

lupäivät pidettiin hotelli Polarissa Espoossa, 
edustajanamme oli Pentti Haapiseva.

Vuoden 1981 alussa pyydettiin kaupun-
kia ryhtymään toimeen vammaispysäköinti-
paikan saamiseksi postin eteen.

Lähetimme kuntien vastaaville kirjelmän 
”liikuntaesteiden poistaminen rakennetussa 
ympäristössä”.

Selviteltiin mahdollisuuksia yhteistyöhön 
eri vammaisyhdistysten kanssa. Vammais-
järjestöjen yhteistyökomiteaan valittiin Lau-
ri Prinkkilä ja varalle Pentti Haapiseva.

Saimme avustuksia Pernajalta 250 mk ja 
Ruotsinpyhtäältä 1000 mk.

Opintopäivillä Lahdessa olivat Kalle Ny-
ström, Göran Lindfors ja Reino Hämäläi-
nen.

Lähetettiin VYP:n kirje kuntien halli-
tuksille, insisööri Pesoselle, arkkitehti Ba-
dermannille ja rakennustarkastaja Hen-
rikssonille. Kirje koski liikuntaesteiden 
poistamista rakennetussa ympäristössä.

Vuosi oli julistettu YK:n vammaisten 
vuodeksi. Vammaisten vuoden Loviisan toi-
mikunta pyysi järjestöjen mielipidettä vam-
maisneuvoston perustamisesta.

Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin perus-
tettiin 22.3. Mukana olivat Loviisan Seudun 

Invalidit, Keuhkovammayhdistys, Kehitys-
vammaisten tukiyhdistys, Reumayhdistys ja 
Sydänyhdistys. Lauri Prinkkilä oli puheen-
johtajana.

Loviisan Kaupunki myönsi 6000 mk 
vammaistenvuoden toimikunnan käyttöön.

Tilattiin 1000 kpl Inva-arpoja myyntiin 
ja myytiin 276 kpl kevätmerkkejä

Saimme Liiton ilmaisloman kolmelle jä-
senelle.

Göran Lindfors oli toukokuussa talou-
denhoitajakurssilla.

Pernajan kunta vastasi myönteisesti kyse-
lyymme vammaisneuvostosta.

Vuonna 1981 aloitimme adressien myyn-
nin. Tulos oli kuitenkin noin 500 mk tap-
piollinen. Adressit tilattiin Sonkajärven In-
valideilta. 

Joulujuhla Auditoriossa. Tilaisuuteen 
tuli 62 vierasta ja 19 esiintyjää: eläkeläisten 
kuoro, viulukalle, kuvaelma (vihkiminen), 
Kavanto lausuntaa, Lucia, arpajaiset, joulu-
puuro ja kahvit.

Myytiin 200 kpl joulumerkkejä.
Vammaisneuvoston perustamiskokous 

pidettiin 24.11. sosiaalitoimistossa. Lauri 
Prinkkilä valittiin puheenjohtajaksi.

Vammaisten vuoden toimikunta piti tie-
dotustilaisuuden kaupungin hallinnolle ja 
luottamusmiehille 25.11.1981 auditoriossa. 
Maija ja Kalle Könkkölä olivat luennoimas-
sa.

Sävellahjaan haastettiin Lions Club, Ro-
taryt, Oddfellows ja Soroptimistit.

Jäsenmäärä oli vuoden 1981 lopulla 80.

1982
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapise-

va ja varapuheenjohtajaksi valittiin Kurt 
Hoff mann. Hallituksessa toimivat Sirkka 
Heino, Lauri Prinkkilä, Simo Westerberg, 
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Aino Viinikainen, Reino Hämäläinen, Gö-
ran Lindfors, Matti Järvinen ja Kalle Ny-
ström.

Kevätkokoukseen saapui 28 jäsentä
Loviisan kaupunki päätti perustaa vam-

maisneuvoston. Neuvostoon tuli kolme 
vammaisten edustajaa ja kaksi kaupun-
gin edustajaa. Yhdistyksemme jäsen Lauri 
Prinkkilä toimi puheenjohtajana. Saatiin 
Vantaan Invalideilta ja Lahden Invalideilta 
vammaisneuvoston toimintaohjeita.

Pentti Haapiseva toimi vaalikeräystoimi-
kunnassa. Saimme keräyksestä 7000 mk, 
josta puolet jäi yhdistykselle.

Teimme ehdotuksen seurakunnalle kir-
kon pyörätuoliluiskasta. Pentti Haapiseva 
teki piirustukset. 

Avustimme Juha Klubbin sähköpyörätuo-
lin hankinnassa.

Päätimme hankkia onnitteluadresseja 
1000 kpl oman suunnitelman pohjalta. 
Adressien kansikuvat tilattiin Idströmiltä 
ja välilehdet kirjapainosta. Muut tarvikkeet 
tilattiin eri toimittajilta ja adressit koottiin 
omana työnä. Lauri Prinkkilä toimi puuha-
miehenä.

Päätettiin pitää omat arpajaiset ja hankit-
tiin 5000 kpl arpoja. Nettotulo arvoista oli 
noin 3700 mk.

Loviisan yrittäjänaiset pitivät kirppu-
torin yhdistyksemme hyväksi, tuotto oli 
2400 mk. Asian järjesti Lauri Prinkkilä. 
Raittiuslautakunnalta saimme 300 mk ja 
jäsenhankintakilpailusta 400 mk. Myim-
me kevätmerkkejä 634 kpl. Vuoden 1982 
tuloista suurimmat olivat arvat 7200 mk, 
adressit noin 4400 mk, merkit noin 2500 
mk ,vaalikeräys noin 2750 mk ja avustuksia 
noin 6000 mk. Tilikauden ylijäämä oli yli 
9000 mk.

Saimme liitosta joulupaketin kuudelle.
Vammaisneuvoston avulla pyrittiin saa-

maan oma kokouspaikka.
Päätettiin tarjota adresseja muille yhdis-

tyksille.
Päivi Castren Liitosta oli keskustelemassa 

hallituksen kanssa.
Inva-pysäköinti saatiin postin eteen.
Joulujuhlaa vietettiin auditoriossa, jonne 

odotimme sataa vierasta. Ohjelmassa oli 
mm. eläkeläisten laulu- ja tanssiryhmä, har-
rastajateatteri ja harmonikkatrio. Näimme 
mm. ”tiputanssin”.

1983
Puheenjohtajana jatkaa Haapiseva ja va-

rapuheenjohtajana Hoff man. Hallitukseen 
kuuluvat Reino Hämäläinen, Sirkka Heino, 
Aino Viinikainen, Matti Järvinen, Lauri 
Prinkkilä, Göran Lindfors, Kalle Nyström 
ja Sven-Olof Lindfors. Sihteerinä toimii 
Lauri Prinkkilä ja rahastonhoitajana Göran 
lindfors.

Saimme kunnilta avustuksia seuraavasti: 
Loviisa 1000 mk, Ruotsinpyhtää 500 mk, 
Liljendal 500 mk ja Pernaja 500 mk.

Joulujuhlan arvoista saimme 357 mk. 
Joulumerkkejä myimme 674 kpl. Keväällä 
tilasimme 4000 kpl Inva-arpoja, jotka kaik-
ki saatiin myydyksi. Pidimme lisäksi omat 
arpajaiset 1000 kpl.

Vuoden 1983 tuloista muodosti arvan-
myynti suurimman tuloerän, noin 12000 
mk. Vaalikeräys tuotti noin 4000 mk, adres-
simyynti noin 9200 mk. Tilikauden ylijää-
mä oli noin 7800 mk

 Opintopäivillä olivat Haapiseva, Lindfors 
ja Nyström. Nils Nordman oli Jyväskylässä 
vammaisten lasten seminaarissa. Göran Lind-
fors oli taloudenhoitajan kurssilla Lappeen-
rannassa. Lauri Prinkkilä oli sosiaalipolitiikan 
jatkokurssilla Kouvolassa. Tukihenkilökurs-
silla Kuusankoskella oli Matti Järvinen.
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Helsingin Invalidit ry oli tutustumassa 
yhdistykseemme 3.9.1983.

Joulujuhlaa vietettiin jälleen auditoriossa. 
P.E. Tuominen toimi kuuluttajana. Ohjel-
masta vastasivat Fridolins sångare, Isnäsin 
eläkeläisten näytelmäkerho, Lucia, Päivi 
Tynyksen tanssiryhmä ja Liljendalin har-
monikkaduo. Säästöpankki kustansi kahvi-
tarjoilun. Joulujuhlassa muistettiin Sirkka 
Heinoa ja Armas Korhosta 50 mk:n lahja-
kortilla

Vuoden 1983 ylijäämä oli jo 9086 mk. 
Pankissa oli rahaa 12793 mk ja vaihto-
omaisuus (adressit) oli 9840 mk.

1984
Puheehjohtajana jatkaa Haapiseva ja va-

rapuheenjohtajana Hoff man. Hallitukseen 
kuuluvat Reino Hämäläinen, Lauri Prinkki-
lä, Matti Järvinen, Kalle Nyström, Lea Sep-
pälä, Göran Lindfors, Sven-Olof Lindfors, 
ja Sirkka Heino

VALTAVA-lainsäädäntö astui voimaan 
1.1.1984.

Göran Lindfors täytti 50 v. ja Lauri Prink-
kilä 60 v.

Saimme komiteamietinnön vammais-
huoltolakitoimikunnalta.

Porvoolaiset kutsuivat meidät vappurie-
haan, mutta lähtijöitä ei ollut. Puheenjohta-
jien neuvottelupäivillä oli Haapiseva

Kutsuttiin Orimattilan ja Mäntsälän In-
validit vieraaksemme Furuborgiin. Orimat-
tilasta tuli 6 ja omia oli 23. Seurusteltiin ja 
paistettiin makkaraa. Vierailusta lähetettiin 
jäsenkirjekin.

Myimme Inva-arpoja 6000 kpl. Anottiin 
liitolta 1500 mk kirjoituskoneen hankintaan, 
mutta ei herunut. Vaalikeräystuotto oli 820 
mk. Kultareuna antoi avustusta 1000 mk (oli 
kaiketi sitä kirjoituskonetta varten).

Vuoden 1984 tuottoja olivat adressit noin 
53000 mk, arvat noin 10000 mk, vaalikerä-
ys noin 4800 mk ja muuta noin 7500 mk. 
Tilikauden ylijäämä oli noin 29300 mk. 
Ahkerina arvanmyyjinä ovat toimineet Kal-
le, Kurre, Reino ja Aku. Puheenjohtajalla on 
ollut täysi työ pitäessään kirjaa arpavoitoista 
ja tilityksistä.

Liiton ilmaisella lomalla oli neljä henki-
löä. Joulupaketteja anottiin kuudellee, mut-
ta saimme vain kolmelle

Olimme Kotkassa pikkujoulun vietossa 
25 henkilön voimalla.

Monistimme vammaisneuvoston kirjeen 
kaikille hallituksen jäsenille.

 1985
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapise-

va ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man. 
Hallitukseen kuuluvat Lauri Prinkkilä, Rei-
no Hämäläinen, Sirkka Heino, Lea Seppälä, 
Göran lindfors, Matti Järvinen, Kalle Ny-
ström ja S-O Lindfors.

Vuosi oli nuorison vuosi. Vuosikokous 
päätti antaa lehdistötiedotteen koskien lii-
kuntavammaisia nuoria.

Aloitimme istumalentopallon peluun lii-
kuntahallissa.

Vuoden 1985 kokouksessa käsiteltiin 
sääntömuutosta, jolloin varsinaisia kokouk-
sia olisi kaksi: vaalikokous syksyllä ja tiliko-
kous keväällä.

Päätettiin ryhtyä oman kesänviettopaikan 
hankintaan ja suunniteltiin tontin vuokra-
usta sitä varten.

Liitosta kävi vieraita: Seppo Ahonen 
painotti jäsenhankintaa ja hallituksen 
motivaatiota, Uronen kertoi varainhan-
kinnasta.

Myimme 8000 kpl Inva-arpoja ja 350 ke-
vätmerkkiä.
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Adresseista saimme 53012 mk, arvoista 
10154 mk, merkeistä 2721 mk vaalikeräyk-
sestä 4808 mk, kunnilta 1100 mk ja korkoja 
1210 mk

Ensimmäiset Haapisevan laatimat kesä-
kodin piirustukset olivat käsittelyssä.

Vapaaehtoisseminaarissa Korpilammella 
olivat Pentti Haapiseva ja Lauri Prinkki-
lä. Kurt Hoff man ja Göran Lindfors olivat 
”vammainen vammaiselle” kurssilla.

Olimme Orimattilassa vierailulla 15 hengen 
voimin. Tuliaisiksi veimme Loviisa-lautasen.

Vuonna 1985 pidettiin ensi kerran vaali-
kokous syksyllä.

Hallituksen puheenjohtajaksi ja va-
rapheenjohtajaksi valittiin  edelleen Pentti 
Haapiseva ja Kurt Hoff man. 

Hj. Holmström esitteli uutta invaystä-
vällistä bussia. Kokeilimme pääsyä bussiin 
pyörätuolilla (Kurre ja Jordman).

1986
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man. Hal-
litukseen kuuluvat Lauri Prinkkilä, Reino 
Hämäläinen, Sirkka Heino, Göran Lind-
fors, Kalle Nyström, Matti Järvinen, S-O 
Lindfors ja Onni Korhonen.

Yhdistyksen kevätkokous oli 3.3.1986 
seurakuntakodissa, jonne oli saapunut 29 
jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. kesä-
kodin rakentamisesta.

Kesämökin paikasta oli katselmus 
15.10.1986. Kaupunginhallitukselta tuli 
kirje, jossa kerrotaan tontin vuokraksi 290 
mk ja vuokra-ajaksi 10 vuotta. Kuitenkin al-
lekirjoitustilaisuudessa 18.8. vuokra oli 350 
mk ensimmäiseltä vuodelta. Perustettiin ra-
kennustoimikunta: Pentti Haapiseva, Kurt 
Hoff man, Sulo Teperi, Reino Hämäläinen 
ja S-O Lindfors. Päätettiin tehdä rakennus-

lupapaperit syyskuun loppuun mennessä.
Päätettiin hakea rakennusavustusta 

20 000 mk kaupungilta ja 10 000 mk kun-
nilta.

Myimme Inva-arpoja 5000 kpl. Arvoista 
bruttotuottoa 8400 mk. Listakeräyksellä 
saimme nettona 8047 mk. Vuoden 1986 
tilikauden ylijäämä on 26580 mk.

1987
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man.
Hallitukseen kuuluvat Lauri Prinkkilä, 

Reino Hämäläinen, Sirkka Heino, Göran 
Lindfors, Kalle Nyström, Matti Järvinen, 
S-O lindfors ja Onni Korhonen.

Tilikokouksessa 1987 oli vieraana liitosta 
Pirkko Parviainen. Hän kertoi vammais-
huollon senhetkisestä tilanteesta. Kevätko-
koukseen osallistui 25 jäsentä.

Vuonna 1987 myimme joulumerkkejä 
500 kpl ja listakeräyksellä saimme 12850 
mk, josta yhdistys sai 9516 mk.

Vierailimme Kuusankosken Invalidien 
luona 15 hengen voimalla.

Kesänviettopaikan työt ovat täydessä 
käynnissä, mutta niistä tarkemmin toisaalla 
tässä vihkosessa.

Syyskokouksessa valittiin laajennettu ra-
kennustoimikunta: Pentti Haapiseva, Reino 
Hämäläinen, Kurt Hoff man, S-O Lindfors, 
Sulo Teperi, Allan Nordling, Jonny Laiti-
nen.

Vuoden lopussa oli jäsenmäärä 97

1988
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man.
Hallitukseen kuuluvat Lauri Prinkki-

lä, Reino Hämäläinen, Göran Lindfors, 
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Sirkka Heino, Karin Hofmann, Kalle Ny-
ström, S-O Lindfors ja Matti Järvinen.

Vuosilta 1986 ja 1988 puuttuu useita 
pöytäkirjoja.

PeKuLa:aa rakennettiin 1987-1989. Tästä 
aiheesta tarkemmin PeKuLan erillisessä his-
toriikissä.

Johtokunnan tarmo on lähes kokonaan 
mennyt mökin rakentamisessa. Muut yhdis-
tyksen asiat on hoidettu vähän ”vasemmalla 
kädellä”.

1989
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man.
Hallitukseen kuuluvat Lauri Prinkkilä, 

Reino Hämäläinen, Sirkka Heino, Karin 
Hofmann, Kalle Nyström, Göran Lindfors, 
S-O Lindfors ja Matti Järvinen.

Sihteeri Lauri Prinkkilästä ei kukaan ollut 
tehnyt havaintoa puoleen vuoteen. Sihtee-
ritsi valittiin sitten Karin Hofmann.

30.9.1989 pidetiin yhdistyksen 10-vuotis-
juhla PeKuLa:ssa. Viereisellä sivulla ja seuraa-
valla aukeamalla muutama kuva juhlista.

PeKuLa valmistui keväällä 1989.  
8.6.1989 olimme kutsuneet merkittävim-
mät lahjoittajat PeKuLa:aan. Paikalle saapui 
vain Loviisan Punainen Risti ja lehdistö. 

1.7.1989 oli PeKuLa:n avajaiset, jonne 
saapui noin 40 henkilöä. Haapiseva on hoi-
tanut kaikki tarpeelliset tarkastukset. Mökki 
oli nyt virallisestikin hyväksytty käyttöön. 
Haapisevalle myönnettiin vapautus mökin 
rakennusvastuusta. Hallitus päätti, että ei 
järjestetä mitään nimikilpailua, vaan vahvis-
tetaan mökin nimeksi työnimenä käytetty 
PeKuLa

Kutsuttiin koolle ylimääräinen yleinen 
kokous, jossa päätettiin 60 000 mk:n lisä-
talousarviosta.

Saimme 10 000 mk:n lahjoituksen Wil-
liam Th yring Stiftelseltä.

Järjestimme PeKuLa:n rakennustöiden 
loppuunsaattamiseksi kerjuukirjekeräyksen. 
Puheenjohtaja lähetti 250 kirjettä paikalli-
sille fi rmoille. Keräyksellä saimme 6250 mk. 
Lisäksi saimme Invalidiliitolta RAY-rahaa 
50436 mk pihatöiden ja terassin rakenta-
miseen.

Vuoden aikana saimme paljon muitakin 
lahjoituksia, joista enemmän PeKuLan:n 
historiikissä. Vuoden 1989 tulot olivat 
96642 mk ja menot 84213 mk, josta raken-
nuskustannukset 83439 mk.

1990
Puheenjohtajaksi valittiin syyskokouk-

sessa Allan A. Nordling ja varapuheenjoh-
tajaksi Pentti Haapiseva. Yhdistys sai siis 
pitkästä aikaa uuden puheenjohtajan Allan 
Nordlingista.

Yhdistyksemme yhdessä LAP:n ja Kun-
nallisvirkamiesten kanssa teki parkkipaikan 
mökkien läheisyyteen mäen päälle. Saimme 
rahat (5000 mk) kaupungilta.

Liitosta oli 12 hengen ryhmä tutustumas-
sa PeKuLa:n

Rakennustöistä oli jäänyt rahaa yli, niistä 
päätettiin laittaa korkeakorkotilille kahdeksi 
vuodeksi 30 000 mk. Päätettiin puhelimen 
hankinnasta mökille.

Vuoden tulot olivat 66341 mk, josta suu-
ri osa tuli adressien myynnistä. Taseen  lop-
pusumma oli 81872 mk, taseesssa eivät ole 
rakennukset mukana.

Päätettiin esittää Pentti Haapisevaa vam-
maisneuvostoon.

3.6.1990 pidettiin PeKuLa:ssa ”kesärieha”.
Keskusteltiin sähkömopon hankinnasta.
Syyskokoukseen oli saapunut runsaslu-

kuinen joukko, 27 jäsentä.
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Kurt Hoff man ja Olof Ekblom tulossa 10-vuotisjuhliin.

Lasse Kosonen ja Ingvald Nordström LAP:n edustajina onnitteluvuorossa.
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Kurt Hoff man saa 10-vuotisrintamerkkinsä. Puheenjohtaja Pentti Haapiseva 
kiinnittää merkkiä.

Kalle Nyström saa 10-vuotismerkkinsä.
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1991 
Puheenjohtaksi palasi Pentti Haapi-

seva  edellisen puheenjohtajan Allan A. 
Nordling siirtyessä varapuheenjohtajaksi. 
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle 
uudelleen Göran Lindfors ja Matti Järvi-
nen, uusina valittiin Eine Lindlöf ja Kurt 
Hoff man. Vanhoina jatkavat Karin Hof-
mann, Sirkka Heino, Göran Lindblad ja 
Lauri Prinkkilä.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Kurt Hoff -
man, Karin Hofmann, Sirkka Heino ja Rei-
no Hämäläinen. Lisäksi oli juhlatoimikunta 
ja urheilun yhdysmies.

Saimme Leijonilta Punainen sulka -kerä-
yksen tuotosta 30 000 mk, jolla lahjoittajat 
halusivat meidän ostavan porraskiipijän. 
Loput 8000 mk sijoitettiin sähkömopoon. 
Porraskiipijä annettiin aluksi invataksin 
(Laitinen) käyttöön. Hän kuitenkin ha-

lusi siitä eroon tilanpuutteen vuoksi. Kii-
pijä sijoitettiin terveyskeskukseen, josta 
sitä sai lainata. Myöhemmin myöskin ter-
veyskeskus halusi siitä eroon ja se tuotiin 
PeKuLa:aan.

Yhdistys osti sähkömopon, johon meni 
yhdistyksen rahaa 11000 mk.

20.4.1991 olivat Tammisaaren invalidit 
tutustumassa PeKuLa:aan (kuva seuraavalla 
sivulla).

Päätettiin jatkossa lähettää onnitteluad-
ressi pyöreitä vuosia täyttäneille sekä surun-
valittelut kuolleiden omaisille.

Järjestettiin jäsenhankintakilpailu, jonka 
voitti Kurre. Uusia jäseniä saatiin 30.

Vaalikokous ja pikkujoulu yhdistettiin pi-
dettäväksi 30.11. PeKuLa:ssa.

Päätettiin aloittaa koemielessä koko jäse-
nistön kuukausitapaamiset, jolloin ensim-
mäiseen tapaamiseen tuli 5 ja seuraavaan ei 
ketään.

10-vuotisjuhlien juhlaväkeä. Tyyne Mickelsson saa merkkinsä
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Vuoden 1991 ylijäämä oli 18288 mk, 
vaikka PeKuLa tuottikin noin 4000 mk tap-
piota. Parhaimmat tulolähteet olivat: adres-
sit noin 23 000 mk, arvat 7800 mk (myytiin 
8000 kpl), korot noin 5000 mk. Pankissa 
oli rahaa noin 68700 mk ja adressivaraston 
arvo oli 18500 mk.

1992
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff man. Hal-
litukseen kuuluvat Göran Lindfors, Matti 
Järvinen, Eine Lindlöf, Karin Hofmann, 
Sirkka Heino, Lasse Prinkkilä, Nils Vuojärvi 
ja S-O Lindfors.

Päätettiin hakea Raha-automaattiyhdis-
tykseltä avustusta varaston rakentamiseen ja 
ulkovalojen hankkimiseen.

Päätettiin pitää juhannuksena avoimien 
ovien päivä, ja järjestetään jotain ohjelmaa.

Päätettiin kutsua Kotkan Seudun Invali-
dit kylään 8.8.

Haapiseva toimi vammaisneuvoston pu-
heenjohtajana. Tarkemmat tiedot vammais-
neuvoston perustamiseen johtavista päätök-
sistä puuttuvat hävinneiden pöytäkirjojen 
johdosta.

Teimme valituskirjelmän Itä-Uudenmaan 
terveydenhuollosta kuntainliiton hallituk-
selle koskien apuvälineiden saantivaikeuk-
sia.

Päätimme osallistua Palvelutalosäätiön 
perustamiseen 1000 mk:lla. Palvelutalo-
säätiön perustavassa kokouksessa Degerby 
Gillessä olivat Lauri Prinkkilä ja Pentti Haa-
piseva.

Siirsimme 30 000 mk korkeakorkoiselle 
tilille (11,25 %).

Vuosi oli noin 50 mk tappiollinen, joh-
tuen paljolti kalustovajan rakentamisesta. 
Korkoja saimme yli 6000 mk. Taseen lop-

Tammisaaren Invalidit vieraana PeKuLa:ssa.
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pusumma on 95142 mk, jossa ei mukana 
kiinteistöjä.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömuu-
tosta. Päätettiin pitää hallituksen koko en-
tisellään (1+1+8). Päätettiin, että hallitus 
valitaan kokonaisuudessaan uutena.

Pikkujoulujuhlaa vietettiin PeKuLa:ssa 
(kuva yllä).

1993
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapi-

seva ja varapuheenjohtaksi valittiin Kurt 
Hoff man. Hallituksen jäseniksi valittiin 
Karin Hofmann, Sirkka Heino, Göran 
Lindfors, Eine Lindlöf, Eila Ekebom ja 
Rabbe Petas.

Mökkitoimikuntaan kuuluivat Kurt 
Hoff man, Karin Hofmann, Sirkka Heino, 
Nils Vuojärvi ja Reino Hämäläinen

4.4. oli hallituksen koulutustilaisuus.

PeKuLa:ssa vietettiin erään jäsenemme 
tyttären häitä. 

Saimme vakuutuksesta noin 8400 mk 
korvausta edellisenä vuonna tehdystä 
murrosta. Ray:ltä saimme rahaa 10700 
mk kalustovajan rakentamiseen. Emme 
saaneet avustusta täysimääräisesti, koska 
rakennus oli jo ehditty aloittaa jo edel-
lisenä vuonna. Rakentaminen aloitettiin, 
koska oli saatu ennakkotieto, ettei rahaa 
tulisi. Rahan saaminen oli näin ollen iloi-
nen uutinen.

Päätettiin ostaa yhdistykselle kirjanpito-
ohjelma.

Myimme adresseja yli 2000 kpl ja arpoja 
1800 kpl

Rannalle hankittiin pukukoppi.
20.5. oli mökillä tilaisuus, jossa oli ohjel-

mana rannaltaongintaa ynnä muuta haus-
kaa. Kuvia kevätriehasta seuraavalla aukea-
malla.

Pikkujoulut PeKuLassa.
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Kevättalkoot 20.5.1993 PeKuLa:ssa.

Makkaranpaistoa PeKuLa:n terassilla.
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Järjestösihteeri Tor Essen Invalidiliitosta 
kutsuttiin kylään viikolla 19. Viikolla 21 
päätettiin pitää vaikeavammaisten saunailta, 
johon hankitaan pari avustajaa. 4.8. vietet-
tiin mökki-iltaa kuutamouinnin merkeissä. 

Joulujuhlaan saapui noin 30 henkeä, kuva 
seuraavalla sivulla.

Holmberg on lahjoittanut kaasugrillin.
Haapiseva on lähettänyt kaikille pienille 

ja keskikokoisille invayhdistyksille adressi-
tarjouksen.  

Tilattiin 6000 kpl Inva-arpoja.
Saimme kaupungilta avustusta 1500 mk
Vuoden 1993 kirjanpitoon tehtiin kor-

jaus ja taseeseen. Vastaavaa- ja vastattavaa 
-puolille otettiin nimikkeellä arvostuserät

PeKuLa 16 000 000 mk
Varasto 15 000 mk
Laituri 12 000 mk
Kalusto 24 000 mk
Veneet ja moottorit  5 000 mk

Näin saatiin yhdistyksen kiinteistö kirjan-
pitoon omana osanaan.

Vuoden kirjanpito näyttää ylijäämää 32 
637 mk

Tämä on seurausta suurelta osin siitä, että 
saimme adressimyynnistä noin 42000 mk, 
joka taas on seurausta voimakkaasta tarjous-
toiminnasta.

1994
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapi-

seva ja varapuheenjohtajana Kurt Hoff-
man. Edellisenä vuonna hallitus valittiin 
kokonaan uutena, joten erovuoroiset rat-
kaistiin arvalla. Eila Ekebom on kuollut, 
joten päätettiin hänenolen yksi erovuo-
roinen. Arpakulhoon laitettiin 7 arpalip-
pua, joista kolmessa luki ”erovuorossa”. 
Erovuorossa-tekstin nostivat Sirkka Hei-
no, Rabbe Petas ja Sven-Olof Lindfors. 

Paavo Tuominen ja tuntematon suuruus.
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Ehdokkaista äänestettiin ja tuloksena oli 
Sirkka Heino 13 ääntä, Sven Olof Lindfors 
11 ääntä, Matti Järvinen 13 ääntä ja Rabbe 
Petas 10 ääntä. Nämä valittiin. Vanhoina 
jatkavat Karin Hofmann, Eine Lindlöf, Gö-
ran lindfors ja Lauri Prinkkilä

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Kurt Hoff -
man, Sirkka Heino, Karin Hofmann, Åke 
Hofmann ja Henrik Lindelöf. Lisäksi valit-
tiin matkailu/kuntoilutoimikunta.

Anoimme kaupungilta vuoden 1993 kiin-
teistöveron (1000 mk) palauttamista, johon 
kaupunki myös suostui.

Järjestimme vaikeavammaisille tarkoi-
tetun saunomis- ja yhdessäolotilaisuuden 
PeKuLa:ssa, mutta yhtään vaikeavammaista 
ei tullut. Olimme varanneet paikalle myös-
kin kaksi avustajaa.

Toimitimme 10 jäsenelle joulupaketin.
Haapiseva jatkaa vammaisneuvoston pu-

heenjohtajana.

PeKuLa:ssa oli ukkosen sytyttämä palo 
toukokuun alussa. Palo oli sammunut it-
sestään, mutta kaikki paikat olivat noen 
peitossa. Saimme korvausta vakuutuksesta, 
mutta yhdistyksen maksettavaksi jäi kuiten-
kin 1700 mk.

12.6. rikkoontui porakaivopumppu, josta 
tuli isot korjauslaskut, yli 13 000 mk.

Haapiseva edusti yhdistystä Palvelutalon 
peruskiven muuraustilaisuudessa.

PeKuLa:ssa vietettiin yhdistyksen 15-vuo-
tisjuhlaa 17.9.

Arpoja saimme kaupaksi 600 kpl
PeKuLa:aan tehtiin jälleen murto. Teim-

me vakuutusyhtiölle 6796 mk:n korvaus-
vaatimuksen poliisin tekemän pöytäkirjan 
pohjalta.

Haapiseva valmisti 25 kpl INVA-kelloja, 
joita voidaan käyttää lahjana jäsenten täyttä-
essä vuosia, sekä myöskin myytäväksi muille 
yhdistyksille.

Pikkujoulun viettäjiä 18.12.1994.
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Joulujuhla PeKuLa:ssa, jossa noin 40 hen-
keä. 

 Tilikauden ylijäämä oli noin 6200 mk, 
johon vaikuttivat eniten adressien myynti 
(netto 25000 mk) avustukset yksityisiltä 
(4350 mk), korot (4400 mk), vaalikerä-
ys (5271 mk) ja jäsenmaksut (4460 mk). 
PeKuLa tuotti 20 000 mk tappiota, josta 
suurin osa porakaivopumpun korjaukses-
ta johttuvaa. Rahaa oli eri tileillä yhteensä 
noin 100 000 mk

1995
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtaja on Reino Hämäläinen. 
Hallitukseen kuuluu vanhoina Sirkka Heino, 
Sven-Olof Lindfors, Matti Järvinen Ja Rab-
be Petas. Erovuoroisten tilalle valittiin Karin 
Hofmann, Eine Lindlöf ja Göran Lindfors 
uudelleen ja uutena Bengt Rehnberg.

Mökkitoimikuntaan kuuluivat Kurt 
Hoff man, Henrik Lindlöf, Sirkka Heino, 
Åke Hofmann ja Karin Hofmann

Plaketit jaettiin erityisessä tilaisuudessa 
toukokuussa PeKuLa:ssa (kuva yllä). Anoim-
me liiton kultaista plakettia PeKuLa:n ra-
kentamisessa ja muussakin yhdistystoimin-
nassa kunnostautuneille Reino Hämäläiselle 
ja Lauri Prinkkilälle heidän täyttäessään 70 
vuotta. Myöskin puheenjohtajalle Pentti 
Haapisevalle hallitus oli tehnyt - poiketen 
70 vuoden iästä - vastaavan hakemuksen 
hänen täyttäessään 60 vuotta. Liitosta olivat 
mukana toimitusjohtaja Raimo Lindberg ja 
Taisto Ojansivu.

Kaupunki vastasi raha-anomukseem-
me, ettei yhdistyksille jaeta mitään toi-
minta-avustuksia. Myöskin kiinteistöve-
ron palautuksesta kaupunki kieltäytyi, 
joten jouduimme maksamaan noin 1000 
mk.

Lauri Prinkkilä saa liiton kultaisen plaketin Taisto Ojansivun ja Pentti haapise-
van ojentamana.
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Karin Hofmann valittiin Uudenmaan 
alueen johtoryhmään.

Uudenmaan alueen aluekokous pidettiin 
20.5. Loviisassa.

Annoimme Kaj Holmbergille 500 mk 
avustusta puhelimen hankintaan. Kiitok-
seksi tästä hän erosi seuraavana vuonna yh-
distyksestä.

Syksyllä aloitimme uinnit Palvelutalossa.
Tänä vuonna ei saatu arpoja kaupaksi, ei 

ollut myyjää.
Päätettiin pyytää tarjouksia PeKuLa:n 

hälytysjärjestelmästä. Hälytysjärjestelmä sit-
ten tilattiin Kenneth Hoff manilta hintaan 
5467 mk. Järjestelmään kuuluvat liikeval-
vonta sekä palohälytys. Laitteiston hälyttä-
essä menee puhelu ensin Bengt Rehnbergille 
ja sitten Hofmannille. Reino Hämäläinen ja 
Bengt Rehnberg lahjoittivat siihen tarkoi-
tukseen 1000 mk kumpikin. Kummallekin 
hankittiin kaksi tiiliskiven varausta.

Päätettiin lisätä eristystä ullakolle 200 
mm. Eristys tuli maksamaan 2600 mk.

Suoritettiin oleskelutilan lattian hionta ja 
lakkaus, hinta noin 4000 mk

Orimattilasta vieraili PeKuLa:ssa noin 20 
henkilöä, omaa väkeä oli 10 henkilöä.

Päätettiin varata yhdistykselle tukipiste 
ystäväntuvasta, joka oli auki torstaisin 10-
12. Hallituksen kokouksia alettiin syyspuo-
lella 1995 pitää kaupungissa.

Tilikauden ylijäämä oli 27870 mk, vaikka 
poistojakin teimme noin 12500 mk. Tu-
lokseen vaikuttivat eniten adressien myyn-
ti (30 000 mk netto), korot (5875 mk) ja 
PeKuLa:n tuotto 8000 mk. PeKula oli näin 
ollen ensi kerran plussalla. Rahaa oli eri ti-
leillä noin 127300 mk ja saatavia noin 5000 
mk. Adressivaraston arvo oli noin 17000 
mk.

100 mk:n joulupaketti lähetettiin 17 jä-
senelle.

1996
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapise-

va, varapuheenjohtajaksi Kurt Hoff man. 
Hallitukseen kuuluvat vanhoina Karin 
Hofmann, Eine Lindlöf, Göran Lindfors ja 
Bengt Rehnberg. Erovuorossa olivat Sirkka 
Heino, Sven-Olof Lindfors, Matti Järvinen 
ja Rabbe Petas. Muut valittiin uudelleen, 
mutta Petaksen tilalle valittiin Lauri Prink-
kilä.

Mökkitoimikuntaan kuuluivat Kurt 
Hoff man, Karin Hofmann, Åke Hofmann, 
Sirkka Heino ja Reino Hämäläinen.

Lisäksi yhdistyksellä olivat matkailu/kun-
toilutoimikunta, varainhankintatoimikunta 
ja tiedottaja.

Haettiin RAY-avustusta ulko-ovien uu-
sintaan ym. Rahoja kuitenkin myönnettiin 
vain vaikeavammaisten kulkua edistäviin 
töihin. Saimme Loviisan kaupungilta kui-
tenkin 5000 mk.

Tukipiste ystäväntuvassa päätettiin lopet-
taa. Kävijöitä ei ollut.

Keväällä pidettiin grillijuhla PeKuLa:ssa 
12.6.

Teimme Fennia-vakuutukselle korva-
usvaatimuksen vesivahingosta 11486 mk. 
Fennia vähensi kuitenkin ikähyvityksenä 
3087 mk + omavastuun.

Syyskuussa kävimme kuuden henkilön 
voimin Haapsalussa tutustumassa kylpy-
lään. 

Syyskuussa oli jälleen mökkimurto, mutta 
voroille tuli kiire kun hälytys pärähti huuta-
maan. Vorot tulivat kaiketi omilla avaimilla, 
kun poliisit eivät löytäneet mitään jälkiä.

Päätettiin ostaa marmorilaatta Armas 
Korhosen haudalle.

5.10. pidettiin kurssi hallituksen edusta-
jille ”yhdessä enemmän”. Kouluttajat tulivat 
Liitosta.
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Vammaisten päivänä 3.12. järjestettiin 
toritapahtuma yhdessä Reumayhdistyksen, 
Sydänyhdistyksen, Diabetesyhdistyksen, 
Keuhkovammayhdistyksen sekä Kehitys-
vammaisten tukiyhdistyksen kanssa ”Kunta 
kaikille” -tempauksena. Liitosta oli torilla 
puhumassa Tor Essen ja yhdistyksemme jä-
sen Lea Seppälä piti myös puheenvuoron. 
Kaupungin edustajille luovutettiin ”Kunta 
kaikille” -yhteistyöohjelma 29.11.1996. 
Pernajassa ja Ruotsinpyhtäällä luovus oli 
3.12., Lapinjärvelle ja Liljendaliin aineisto 
toimitettiin postitse. 

Joulupaketti lähetettiin 16 jäsenelle.
Syksyllä teimme koematkan Haapsaluun 

kylpylään. Myöhemmin olemme pyrkineet 
järjestämään matkaa jäsenistölle Haapsa-
luun, mutta halukkuutta ei ole.

Syksyllä oli jälleen murtoyritys 
PeKuLa:aan,mutta se epäonnistui. Kaiketi 
säikähtivät hälytyssireenin ääntä.

Tilinpäätös näyttää tappiota 2830 mk, 
kun poistoja on tehty 4200 mk. PeKuLa:n 
nettotulo oli noin 3000 mk tappiollinen.

Tuloista mainittakoon adressit noin 
11000 mk netto, vaalikeräys 2600 mk, tii-
liskivien myynti 2500 mk, korkoja 3175 
mk ja lahjoituksia noin 1000 mk.

Rahaa ja saamisia oli noin119 000 mk ja 
adressi ym. varasto 15100 mk.

Jäsenmäärä oli vuoden 1996 lopussa 144 
henkilöä.

1997
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva ja 

varapuheenjohtaksi valittiin uusi mies Mat-
ti Hallberg. Hallitukseen valittiin erovuo-
roisten tilalle Eine Lindlöf, Göran Lindfors, 
Liisa Helander ja Karin Hofmann. Vanhoina 
jatkavat Lasse Prinkkilä, Sirkka Heino, Sven-
Olof Lindfors ja Matti Järvinen.

Mökkitoimikuntaan kuuluivat Kurt 
Hoff man, Sirkka Heino, Karin Hofmann ja 
Nils Vuojärvi,

Uusi vammaisneuvosto aloitti, jäsenem-
me Karin Hofmann on mukana siinä.

Kevätkokous päätti hallituksen ehdo-
tuksesta kutsua yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajaksi Kurt Hoff manin ja kun-
niajäseniksi Reino Hämäläisen ja Lauri 
Prinkkilän.

Lähetimme kirjeen rakennustarkastajal-
le, jossa muistutimme uuden kirjastotalon 
suunnittelussa otettavaksi huomioon lii-
kuntaesteiset. Piirustuksia ei ollut esitetty 
vammaisneuvostolle.

Palvelutalossa oli Uudenmaan alueen 
koulutustilaisuus, jonne tuli 7 omaa jäsentä 
ja 15 muualta. Kouluttajia oli kaksi ja avus-
tajia sairaanhoitajaopistosta kaksi.

Diabetesyhdistys vieraili PeKuLa:ssa 17.6. 
Yhdistyksemme naiset boikotoivat jostakin 
syystä tilaisuutta, mutta olihan siellä sentään 
joku mies, joka osasi keittää kahvit.

Kymmenen yhdistyksen jäsentä oli Sai-
maan risteilyllä. Yhdistys maksoi bussin 
1700 mk.

Annoimme lausunnon Kalle Nyströmin 
autoveroasiassa. Hänellä oli vaikeuksia saa-
da veronpalautusta, vaikka oli aikaisemmin 
saanut monen vuoden ajan.

Uudenmaan alueen aluetyöryhmä oli tu-
tustumassa PeKuLa:aan 20.5.

Päätettiin hankkia yhdistykselle viiri.
Päätettiin pitää PC-kurssi. Haapiseva lu-

pasi toimia jonkinlaisena oppaana.
Joulujuhlaa vietettiin Munapirtissä Män-

tyniemi-nimisessä lomakohteessa. Ravin-
tolan toimintaan ei oltu oikein tyytyväisiä. 
Mukana oli noin 30 jäsentä. Joulupaketti 
lähetettiin 13 jäsenelle.

Annoimme avustusta Medi-Heli:lle 500 
mk.
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Tilikauden alijäämä oli 3560 mk, kun oli 
tehty 4100 mk:n poistot.

PeKuLa:sta tuli tappiota noin 3000 mk. 
Yhdistyksen tuki jäsenille oli 6860 mk, josta 
suurimmat erät: bussi Saimaalle 1700 mk, 
pikkujoulujuhla 3800 mk ja joulupaketit 
1250 mk. Merkittävämpiä tuloja saimme 
adresseista noin 11000 mk netto, jäsenmak-
suista noin 4500 mk, korkoja noin 3340 
mk, kunnilta 750 mk ja lahjoituksista yksi-
tyisiltä 3160 mk. Rahaa oli eri tileillä noin 
122 700 mk.

PeKuLa:ssa oli 196 yöpymisvuorokautta. 
Henkilölukumäärää emme osaa sanoa.

1998
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapise-

va ja varapuheenjohtajana Matti Hallberg. 
Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle 
Sirkka Heino, Sven-Olof Lindfors, Jouni 

Suova ja Nils Berlin. Eine Lindlöf on muut-
tanut Porvooseen, mutta hänen tilalleen ei 
valittu uutta. vanhoina jatkavat Karin Hof-
mann, Liisa Helander ja Göran Lindfors.

Hallitukselle annettiin tehtäväksi valita 
mökkitoimikunta. Toimikuntaan valittiin 
Kurt Hoff man, Karin ja Åke Hofmann, 
Sirkka Heino ja Nils Vuojärvi.

Karin Hofmann on kuulunut Uuden-
maan aluetoimikuntaan, Etelä-Suomen 
ruotsinkielisten aluetoimikuntaan sekä 
Loviisan vammaisneuvostoon. Emme ole 
kuulleet mitään terveisiä näistä instansseista.

Yhdistyksemme järjesti syksyllä tilaisuu-
den, jossa tutkimme vaikeavammaisten 
pääsyä muutamiin yleisiin tiloihin. Tässä ti-
laisuudessa oli mukana muutamia vammais-
neuvoston jäseniä. Asian tiimoilta olemme 
lähettäneet muutamille laitoksille kirjeen. 
Paljonkaan ei kuitenkaan vielä ole tapahtu-
nut.

Kurt Hoff man saa liiton kultaisen plaketin täyttäessään 70 vuotta.
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Liitto täytti alkuvuonna 60 vuotta. Olim-
me Espoossa järjestetyssä juhlassa kuuden 
henkilön voimin. Liitossa kävivät Haapiseva 
ja Hallberg onnittelukäynnillä.

Yhdistykselle saatiin lopulta oma viiri.
Hallberg oli Liittokokouksessa, jossa hän 

luovutti Liitolle viirin numero 1. Numero 2 
jää PeKuLa:aan ja numero 3 annettiin Kurt 
Hoff mannille.

PeKuLa:n tontin vuokrasopimus umpeu-
tui vuonna 1997. Uusi vuokrasopimus on 
moninkertainen vuoden 1986 sopimukseen 
350 mk/vuosi. Uusi sopimus on yli 3000 
mk vuodessa, josta kaupunki on päättänyt 
antaa yhdistyksille kolmanneksen alennus-
ta, joten vuokra on nyt 2100 mk.

Porvoon Invalidit vierailivat PeKuLa:ssa 
30 hengen voimalla.

Syksyllä otimme osaa Liiton masinoi-
maan hiekoituskampanjaan ja luovutimme 
symbolisen hiekkasäkin kaupungin edusta-
jille.

Syyskuussa vietettiin PeKuLa:ssa Kurt 
Hoff manin 70-vuotis juhlia, joista kuva 
viereisellä sivulla. Kurrelle oli anottu Liiton 
kultaista plakettia, jonka oli luovuttamassa 
Taisto Ojansivu. Muita vieraita oli noin 40.

Syksyllä aloitettiin PC-kurssi, joka jatkuu 
tammikuussa 1999.

Pikkujoulua vietimme Palvelutalossa. 
Mukana oli noin 30 jäsentä.

Joulupaketteja jaettiin 16 jäsenelle.
Tilinpäätös näyttää ylijäämää 6508 mk, 

kun oli tehty poistoja 6170 mk. Pekula:n 
vuokratulot olivat 13100 mk ja kulut 17635 
mk, eli tappiota noin 4400 mk. Merkittä-
vimmät tulot saimme adresseista (noin 
14800 mk netto), jäsenmaksuista (4600 
mk), arvoista (noin 3000 mk), kaupun-
gin avustuksesta (5000 mk), lahjoituksista 
(1800 mk), kirpputorista (1100 mk) ja ko-
roista (2500 mk).

Rahaa oli eri tileillä noin 119 000 mk ja 
adressi ym. varasto 18000 mk.

Rakennuksia, koneita, kalusto ym. oli 
35600 mk, jonka lisäksi oli arvostuseriä  
237 000 mk.

1999
Puheenjohtajana jatkaa Pentti Haapiseva 

ja varapuheenjohtajana Matti Hallberg. Hal-
lituksen erovuoroisten tilalle valittiin Karin 
Hofmann, Göran Lindfors ja Nils Vuojärvi. 
Liisa Helanderin paikan otti Lotta Lehto. 
Vanhoina jatkavat Sirkka Heino, Sven-Olof 
Lindfors, Jouni Suova ja Nils Berlin.

Mökkitoimikuntaan kuuluivat Kurt 
Hoff man, Karin ja Åke Hofmann, Nils 
Vuojärvi ja Sirkka Heino.

Pentti Haapiseva valittiin palvelutalo 
Esplanadin hallitukseen yhdistyksen edus-
tajaksi.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus va-
litsi tiedottajaksi Jouni Suovan ja liikuntavas-
taavaksi Lotta Lehdon. Yhdistys täyttää 20 
vuotta ja Matti Hallberg valittiin hallituksen 
avustaman juhlatoimikunnan vetäjäksi.

Lähetettiin kirjelmä liikuntaesteistä pos-
tille, sairaalalle ja verotoimistolle.

Tänä vuonna ei enää jaettu joulupaketteja. 
Pakettien toimittamisesta oli aina melko riesa.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa vietettiin 
15.8.1999 PeKuLa:ssa. Juhlaan lähetettiin 
60 kutsua. Kuvia juhlista seuraalla aukea-
malla. Juhlassa jaettiin 22 kpl 20 v. merkkiä 
ja 35 kpl 10 v. merkkejä.

Juhlassa jaettiin yhdistyksen viirejä:
N:o 4 Sebastian Ramsay
N:o 5 Lauri Prinkkilä
N:o 6 Olof Ekblom
N:o 7 Göran Lindfors
N:o 8 Sirkka Heino
N:o 9 Pentti Haapiseva
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Anita Weckman onnitteluvuorossa yhdistyksen 20-vuotisjuhlissa. 

Liiton puheenjohtaja Pekka Tuominen piti juhlapuheen.
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Talvella pidettiin PeKuLa:ssa tietokone-
kurssia. Haapiseva oli jonkinlaisena ”päälle-
päsmärinä”.

Jouni Suova oli liiton kulttuurikurssilla 
Karjaalla. Karin Hofmann oli aluetapaami-
sessa Vantaalla.

Joulujuhlaa vietettiin PeKuLa:ssa 18.12. 
Tarjolla oli herkullisia jouluruokia, jotka ti-
lattiin CD:ltä.

PeKuLa:n vuokrauksesta saatiin 19950 
mk. Menoista suurin oli sähkö 6957 mk. 
Muita menoja olivat tonttivuokra, TV-lupa, 
vakuutukset, puhelin, kiinteistövero, kor-
jaukset, mökin vuokraukseen liittyvät ajot 
ym. Tulos oli noin 1500 mk positiivinen 
ilman poistoja.

Varainhankinnan tuotot olivat 23903 mk 
ja kulut 9549 mk. Parhaiten tuottivat jäl-
leen adressit ja Inva-arvat.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 6276 
mk netto. Suurin kulu olivat 20-vuotisjuhli-
en kulut. Tilikauden alijäämä oli 7566 mk, 
jossa ei ole mukana poistoja.

Kotiutimme vuoden aikana Aktian talle-
tuksia, joista saimme korkoja yhteensä noin 
20 000 mk.

Rahaa ja pankkisaamisia on yhteensä 
126 833 mk

 2000
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Hallberg 

ja varapuheenjohtajaksi Karin Hofmann. 
Erovuoroiset Sirkka Heino ja Jouni Suova 
valittiin uudelleen. Nils Berlinin tilalle va-
littiin Bo-Erik Löfgren ja S-O Lindforsin 
tilalle Laila Halminen. Karin Hofmannin 
tilalle valittiin Eino Pola. Vanhoina jatkavat 
Göran Lindfors, Lotta Lehto (sihteeri) ja 
Nils Vuojärvi.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Kurt Hoff -
man, Karin ja Åke Hofmann, Sirkka Heino 
ja Bo Löfgren.

Jouni Suova toimii tiedottajana ja Lotta 
Lehto liikuntavastaavana.

Haapiseva luovutti kaikki yhdistystä kos-
kevat asiapaperit uudelle puheenjohtajalle 
3.1. olleen kokouspöytäkirjan liitteenä ole-
van listan mukaan.

Puheenjohtaja Matti Hallberg oli halli-
tuksen kokouksessa ehdottanut, että Pent-
ti Haapiseva valittaisiin kevätkokouksessa 
kunniapuheenjohtajaksi, mutta sitä ei ollut 
kevätkokouksen asialistalla, eikä pöytäkir-
jassa.

Päätettiin lahjoittaa porraskiipijä Viroon 
palvelutaloon.

Vuodelta on kahdenlaisia pöytäkirjoja.
Mökkiä vuokrattiin vuoden aikana 43 

kertaa ja vuokraa saatiin 25950 mk. Ku-
luja oli 21041 mk. Suurin menoerä olivat 

Puheenjohtaja Pentti Haapiseva saa vii-
rin ja muistolahjaksi puisen nallekarhun.
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sähkölaskut 5924 mk. Puheenjohtaja oli-
kin jo antanut ohjeita laskun pienentämi-
seksi. PeKuLa:n takka oli alun perin tehty 
hieman väärin ja se jouduttiin uusimaan 
12000 mk:lla.

Parhaimmat tuotot saatiin jälleen ad-
resseista (noin 7000 mk). Vaalikeräyksellä 
saimme yllättävän paljon: 9987 mk. Lisäksi 
myytiin arpoja ym. Korkoja saatiin 18280 
mk. Varainhankinnan tuotto oli noin 
27000 mk. Vuoden ylijäämä on 10 488 mk. 
Yhdistyksen tileillä Aktiassa on rahaa noin 
130 000 mk

PeKuLa:n kiinteistö ym on tilinpäätök-
sessä ns. arvostuseränä, jolloin summat ovat 
taseen molemmilla puolilla ja niistä ei ole 
tehty poistoja koskaan. Arvostuserät olivat:

PeKuLa päärakennus 160 000 mk
Kalusto (aikoinaan kassatililtä maksettu )  

 45 000 mk
Laituri  12 000 mk
Veneet ja moottorit  5 000 mk
Varastorakennus  15 000 mk

2001
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg ja 

varapuheenjohtajana Karin Hofmann. Hal-
litukseen kuuluvat Sirkka Heino, Lotta Leh-
to, Göran Lindfors, Jukka Mansikkamäki, 
Eino Pola, Jouni Suova, Laila Halminen ja 
Bo-Erik Löfgren.

Vuoden aluksi poistettiin vanhoja tilisaa-
tavia: 900 mk adressisaatavia ja 240 mk jou-
lumerkkisaatavia.

Käsiteltiin vammaispoliittista ohjelmaa 
ja lähetettiin muutamia kirjelmiä asia tii-
moilta.

Jukka Mansikkamäki valittiin Loviisan 
vammaisneuvoston puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja on osallistunut liittoko-
koukseen ja puheenjohtajien neuvottelu-

päiville. Karin Hofmann on osallistunut 
Uudenmaan aluetyöryhmän neuvottelu-
päiville.

PeKula:ssa on ollut 45 vuokrauskertaa.
Keväällä tehtiin teatterimatka Helsinkiin.
Porvoon yhdistys vieraili PeKuLa:ssa.
Kevätkokouksessa oli vain 10 jäsentä ja 

syyskokouksessa 9.
Taloudesta ei tarkempia tietoja kirjanpi-

don dokumenttien ollessa kadoksissa tois-
taiseksi.

2002
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg ja 

varapuheenjohtajana Karin Hofmann. Hal-
litukseen kuuluvat Lotta Lehto sihteerinä, 
Göran Lindfors rahastonhoitajana (22.2. 
saakka), Valma Berlin, Bo-Erik Löfgren, 
Jukka Mansikkamäki, Eino Pola, Voitto 
Ahtiainen ja Laila Halminen. 

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen ja Bo-Erik 
Löfgren.

Jukka Mansikkamäki on toiminut Lovii-
san vammaisneuvoston vetäjänä.

 Mökin vuokrauskertoja oli vuoden aika-
na 45.

Vuoden lopussa oli jäsenmäärä 134 hen-
kilöä. 

Puheenjohtaja on kuulunut aluetyöryh-
mään Laila Halmisen kanssa. ja varalla oli 
Lotta Lehto. Karin Hofmann on kuulunut 
ruotsinkieliseen aluetyöryhmään.

Yhdistyksen uintivuoroja palvelutalossa 
on jatkettu. Jäseniltä ei ole peritty maksuja.

Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin Duf-
feella jouluruuan kera.

PeKuLa:ssa oli kesäpäivän viettoa ja tal-
koot.

Taloudesta ei ole tarkempia merkintöjä, 
kun ei ole tilikertomusta.
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On jatkettu adressien, arpojen ja merkki-
en myyntiä.

Yhdistys hoiti perhopyöräilyn järjestelyt 
syyskesällä, josta osanottomaksut tulivat yh-
distykselle.

Yleisiin kokouksiin osallistui 9-11 jäsentä.

2003
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg ja 

varapuheenjohtajana Karin Hofmann. Hal-
litukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihteeri), 
Voitto Ahtiainen, Valma Berlin, Laila Hal-
minen, Bo-Erik Löfgren, Jukka Mansikka-
mäki, Eino Pola ja Kyllikki Ruotsalainen.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen ja Bo-Erik 
Löfgren.

Jukka Mansikkamäki jatkaa vammaisneu-
vostossa.

Aluetyöryhmään (Loviisa, Mäntsälä, Ori-
mattila, Porvoo) ovat kuuluneet Matti Hall-
berg ja Laila Halminen, varalla Lotta Lehto 
Karin Hofmann on kuulunut ruotsinkieli-
seen aluetoimikuntaan.

 Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 130.
Hallituksen kokouksia oli 4. Kevätkoko-

uksessa oli 17 osanottajaa ja syyskokoukses-
sa 10.

Uintiharrastusta palvelutalossa on jatket-
tu. Maksuja ei ole peritty. 

Yhdistys teki vierailukäynnin Orimatti-
laan ja Mäntsälään.

Syksyllä oli teatterimatka Kotkaan.
PeKuLa:ssa oli kesärieha ja talkoot.
Yhdistys on jatkanut adressien ja merkki-

en myyntiä. Tuloja on saatu myöskin vaali-
keräyksestä ja Perhopyöräilystä. PeKuLa on 
tuottanut tappiota.

Puheenjohtaja Matti Hallberg ja sihteeri Lotta Lehto työn touhussa hallituksen 
kokousta pitämässä Länsiharjun koululla.
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2004
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg 

ja varapuheenjohtajana Karin Hofmann. 
Hallitukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihtee-
ri), Valma Berlin, Laila Halminen, Bo-Erik 
Löfgren, Jukka Mansikkamäki, Markku 
Möller, Eino Pola, ja Kyllikki Ruotsalainen.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen ja Bo-Erik 
Löfgren.

Yhdistykselle saatiin toimitilat (kaappiti-
laa) muiden yhdistysten kanssa Länsiharjun 
koululta.

Jukka Mansikkamäki jatkaa vammaisneu-
voston vetäjänä.

Aluetyöryhmäedustukset edellisen vuo-
den malliin.

Osallistuttiin aluetapahtumiin Porvoossa 
ja Mäntsälässä.

Uintivuorot palvelutalossa jatkuvat. Yh-
distys ei peri maksuja uimareilta. 

PeKuLa:ssa pidettiin jo perinteeksi tullut 
kesärieha. Vieraana oli lähiyhdistysten jäse-
niä. Myöskin talkoot on pidetty perintei-
seen tapaan keväällä.

Pikkujoulujuhlaa vietettiin SafCafeessa.
Kevätkokoukseen tuli 15 osanottajaa ja 

syyskokoukseen 16.
PeKuLa oli jälleen hieman miinuksella 

suurehkojen kalustohankintojen vuoksi. 
Uimareiden maksuihin käytettiin 1350 
€. Adresseja myytiin vajaalla 1500 €:lla 
ja kulut olivat noin 560 €. Vaalikeräys 
tuotti noin 610 €, pinsseistä saatiin noin 
400 €, pyöräilystä 350 € ja jäsenmaksuis-
ta 860 €.

Tarjoilut, edustus ja kulukorvauksiin 
yms. käytettiin 750 €.

Taseen vastaavaa-puolella on arvostus-
erien ja muiden kiinteiden omaisuuk-
sien lisäksi pitkäaikaistalletus 13321 € 

ja pankkisaamisia 13080 €. Vastattavaa 
puolella on arvostuserät 39860 €, vapaa 
pääoma ja edellisten tilikausien ylijäämät 
noin 32300 €.

2005
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg ja 

varapuheenjohtajana Karin Hofmann. Hal-
litukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihteeri), 
Valma Berlin, Laila Halminen, Bo-Erik 
Löfgren, Jukka Mansikkamäki, Markku 
Möller, Kyllikki Ruotsalainen ja Keijo Si-
lander.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen, Bo-Erik 
Löfgren ja Keijo Silander.

Jukka Mansikkamäki jatkaa Loviisan 
vammaisneuvoston vetäjänä.

Aluetyöryhmäedustukset edellisten vuosi-
en mukaisesti. Lisäksi Lotta Lehto kuuluu 
ruotsinkieliseen yhteistyöryhmään.

Vuoden lopussa oli 90 varsinaista ja 40 
kannatusjäsentä.

Uintiharrastus palvelutalossa jatkuu. Ui-
mareilta kerätään osa kustannuksista. Yh-
distys on hankkinut keilarännin hallille ja 
keilailuharrastusta herätellään.

PeKuLa:ssa pidettiin jälleen kesärieha. 
Mukana myöskin lähiyhdistysten jäseniä.

Pikkujoulu vietettiin Kotkassa ravintola 
Kairossa. Katsottiin revyy ja syötiin hyvää 
ruokaa. 

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 120 henki-
löä. Kevätkokoukseen osallistui 12 jäsentä ja 
syyskokoukseen 13.

PeKuLa:n vuokratuotot lähes kattoivat 
kulut. Sähköä kuluu huomattavan paljon. 
Adresseja myytiin 1850 €:lla ja kuluja oli 
noin 700 €. Pinsseistä saatiin noin 1435 € ja 
tilitys oli noin 751 €. Jäsenmaksuista saatiin 
noin 785 €
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Taseen vastaavassa olivat arvostuserät, ra-
kennukset, koneet ja kalusto 43445 €, Aktia 
rahasto 13321 € ja pankkisaamiset 13566 
€. Vastattavaa oli muu pääoma ja edellisten 
tilikausien ylijäämä 32295 € ja arvostuserät 
39860 €.

2006
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg 

ja varapuheenjohtajana Karin Hofmann. 
Hallitukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihtee-
ri), Valma Berlin, Laila Halminen, Osmo 
Hinkkanen, Jukka Mansikkamäki, Markku 
Möller, Kyllikki Ruotsalainen ja Keijo Silan-
der.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen, Osmo 
Hinkkanen ja Keijo Silander.

Jukka Mansikkamäki on edelleen vam-
maisneuvoston vetäjän tehtävissä.

Aluetyöryhmiin osallistutaan edellisen 
vuoden mukaisissa kokoonpanoissa.

Jäsenmaksu on noussut 10 euroon ja kan-
natusjäsenmaksu 12 euroon.

Jäsenmäärä vuoden lopussa 90 varsinaista 
ja 34 kannatusjäsentä.

Uintivuorot palvelutalossa ovat jatkuneet 
ja yhdistys maksaa suuren osan osanotto-
maksuista.

Keilailua keilahallilla on jatkettu.
Kesällä oli PeKuLa:ssa perinteinen kesä-

rieha ja pikkujoulujuhla.
Yhdistys teki retken Mikkeliin 2.8. ja siel-

tä risteily Heimariin. Kotimatkalla pysäh-
dyttiin Mustilan viinituvalla.

Yhdistyksen rahastosijoitus Aktiassa on 
noussut 19,5 % plussalle. Se päätettiin pur-
kaa ja laittaa rahat Aktia Solida B -rahas-
toon.

Aktiassa oleva 5000 € talletus päättyy ja 
sitä päätettiin jatkaa vuodella.

Kesäretken kohteena vuonna 2006 oli Mikkeli. Retket ovat olleet viime vuosina 
suosittu yhdessäolon muoto, joka tuo piristystä arkeen.
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PeKuLa:n vuokratuotot ovat kohonneet 
reippaasti, joten ylijäämää on noin 1300 € 
ennen poistoja. Poistoja tehtiin 600 €. Säh-
kökulu on edelleen huomattavan korkea.

Varainhankinnasta mainittakoon adressit 
netto noin 900 €, vaalikeräys 1530 €, jäsen-
maksut 775 €, pinssit 250 € netto ja työt 
ulkopuolisille 400 €. Talletuksista on saatu 
tuottoja 3630 €.

Uintimaksuihin käytettiin 930 € ja tarjoi-
luihin, jäsenten sponsorointiin yms. käytet-
tiin 1130 €.

Taseen vastaavissa ovat arvostuserät, ra-
kennukset ja koneet/kalusto noin 45330 
€, adressivarasto noin 3000 €, arvopaperit 
noin 16955 € ja pankkisaamiset 12956 €.

Vastattavissa on muu vapaa pääoma ja  
edellisten tilikausien ylijäämät noin 37600 
€ ja arvostuserät 39960 €.

2007
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg 

ja varapuheenjohtajana Karin Hofman. 
Hallitukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihtee-
ri), Valma Berlin, Laila Halminen, Osmo 
Hinkkanen, Jukka Mansikkamäki, Markku 
Möller, Keijo Silander ja Liisa Vatanen.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen, Osmo 
Hinkkanen ja Keijo Silander.

Jukka Mansikkamäki on edelleen vam-
maisneuvoston vetäjänä.

Aluetyöryhmien edustajat kuten edellisi-
nä vuosina, paitsi että Karin Hofmann on 
jäänyt pois.

Uintiharrastus jatkuu palvelutalossa. Yh-
distys maksaa suurimman osan uintivuok-
rista. Keilailua on jatkettu.

Adressit ovat olleet säännöllinen tulonlähde yhdistykselle. Adressien tekotalkoissa 
vasemmalta Irma Laakso, Liisa Vatanen ja Lotta Lehto.
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Jo perinteeksi tullut kesärieha PeKuLa:ssa 
jatkui 29.5.

Pikkujouluruoka käytiin syömässä sata-
makuppilassa.

Hankittiin uusi TV PeKuLaan.
Yhdistykselle hankittiin puhepaketti, jos-

sa on lankapuhelin ja kaksi kännykkää
PeKuLa:n tuotot ovat 5000 € ja kulut 

4000 €. Lisäksi poistot 910 €. Uinvuorojen 
vuokrat 800 € ja tarjoilut yms. 620 €.

Varoja hankinkittiin näin: vaalikeräys 
1086 €, jäsenmaksut 1100 €, adressit 550 € 
netto, pinssit 350 € netto ja työt ulkopuoli-
sille 350 €. Korkoja on saatu 850 €.

Taseen vastaavissa on arvostuserät, raken-
nukset, koneet ja kalusto 45151 €. Adressi-
varasto noin 2075 €, rahastosijoitus 17242 
€ ja pankkisaamiset 14848 €.

Vastattavaa on muu vapaa pääoma ja 
edellisten tilikausien ylijäämä 39645 €. 
Arvostus erät ovat 39860 €.

2008
Puheenjohtajana jatkaa Matti Hallberg ja 

varapuheenjohtajana Karin Hofman. Hal-
litukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihteeri), 
Valma Berlin, Laila Halminen, Jukka Man-
sikkamäki, Keijo Silander, Liisa Vatanen, 
Kari Honkanen ja Kai Saarinen.

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen, Hannu 
Holvikallio ja Keijo Silander.

Jukka Mansikkamäki on edelleen vam-
maisneuvoston vetäjänä.

Aluetyöryhmäedustus kuten edellisenä  
vuonna.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopus-
sa 87 varsinaista ja 23 kannatusjäsentä

Uintia ja keilailua on jatkettu ja yhdistys 
on maksanut suuren osan kustannuksista.

Perinteinen kesäpäivä PeKuLa:ssa. Vierai-
na oli ruotsinkielisen alueen jäsenyhdistyksiä.

Yhdistyksen keilarännit mahdollistavat keilailun kenelle vaan vammastakin huo-
limatta. Avustajan kanssa riittää, että pystyy tyrkkäämään palloa hieman.
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Syksyllä tehtiin retki Helsinkiin. Tutus-
tuttiin Invalidiliiton tiloihin. Käytiin Lin-
nanmäellä Peacockissa katsomassa High 
School Musical.

Pikkujoulujuhlaa vietettiin satamakuppilassa.
Porvoossa oli koulutustilaisuus johtokun-

nille. Meiltä osallistui 4 henkilöä.
PeKuLa:n vuokratuotot olivat 4900 € ja 

kulut 5450 € + poistot 900 €. Vuoden aika-
na tehtiin korjauksia mm. valokate terassille 
440 € ja moottorin korjaus 110 €. Toinen 
suurempi menoerä on kotisivujen hankin-
ta 430 €, joka on kirjattu puhelinkuluiksi. 
Myöskin puhelinkulut ovat lisääntyneet rei-
lusti, kun hankittiin kännyköitä. Myöskin 
sähkökulu on melko suuri 1600 €. Uinti-
vuokriin on käytetty 840 €.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömuu-

tosta. Päätettiin, että tulevan hallituksen 
koko on 1+1+6. Samalla päätettiin, että hal-
litus valitaan kokonaan uusiksi.

Jäsenmaksut olivat 1070 €, adressit 850 € 
netto, pinssit 180 € netto, vaalikeräys 717 € ja 
työt ulkopuolisille 240 €. Korkotuotot 584 €.

Tarjoilut, edustus ja jäsenten sponsorointi 
1989 €. On todettava, että varojen palau-
tuminen muutamille jäsenille on suurempi 
kuin jäsenmaksutulo.

Taseen vastaavissa ovat arvostuserät, ra-
kennukset, koneet ja kalusto 46650 €,  ad-
ressivarasto 2074 €, rahastosijoitus 17018 € 
ja pankkisaamiset 12196 €.

Vastattavissa muu vapaa pääoma, arvos-
tuserät ja edellisten vuosien ylijäämä 77939 
€. PeKuLa:n laituria jouduttiin korjaamaan 
noin 2000 €:lla. Kustannus on kirjattu si-

Helsingin-retkellä Lotta Lehto ja Liisa Vatanen invavarusteisen bussin nostolait-
teen kyydissä matkalla kohti Linnanmäkeä - ei tarvittu muita huvilaitteita.
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ten, että laiturin arvoa taseessa on nostettu 
tuolla summalla (arvostuserät).

2009
Matti Hallberg ei halunnut enää jatkaa 

puheenjohtajana. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Jyrki Laakso ja varapuheenjohtajaksi 
Karin Hofmann. Uusien sääntöjen mukaan 
heidän toimikautensa on kaksi vuotta. Hal-
litukseen kuuluvat Lotta Lehto (sihteeri), 
Valma Berlin, Laila Halminen, Jukka Man-
sikkamäki, Liisa Vatanen ja Kai Saarinen

Mökkitoimikuntaan kuuluvat Karin ja 
Åke Hofmann, Laila Halminen, Hannu 
Holvikallio ja Kai Saarinen.

Jukka Mansikkamäki toimii liikuntavas-
taavana.

Loviisan vammaisneuvosto on ”tauolla”.
Yhdistys täyttää 30 vuotta syksyllä. Ti-

laisuutta varten valittiin juhlatoimikunta, 
johon kuuluvat Jyrki Laakso, Karin Hof-
mann, Lotta Lehto, Matti Hallberg ja Pentti 
Haapiseva.

Päätettiin pitää Loviisan ensimmäiset 
apuvälinemessut yhteistyössä kaupungin 
kanssa. Messuille tuli 15 näytteilleasettajaa 
ympäri maata. 

Yhdistys teki kesäretken Lappeenrantaan 
ja sieltä mentiin Lemille syömään särää.

Perinteinen kesärieha pidettiin PeKuLa:ssa 
31.5.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat ja PeKuLa:n 
20-vuotisjuhlat pidettiin 15.9.2009 
PeKuLa:ssa. Tämä historiikki julkaistiin sil-
loin yhdessä PeKuLa:n historiikin kanssa.

Apuvälinemessut olivat yhdistyksen uusi aluevaltaus. Messuille tuli satoja kävijöi-
tä ja ne saivat paljon palstatilaa alueen valtalehdissä.



Kesäkoti PeKuLa:n kaunis rantamaisema.


