
Vuosikertomus 2021 

 

  

2021 

TOINEN VUOSI KORONA- PANDEMIAN VARJOSSA 
YHDISTYS, URHEILUJAOSTO, NAISJAOSTO JA HUVI- RETKEILY JA KULTTUURIJAOSTO 

KOTKAN SEUDUN INVALIDIT RY |Isännänraitti 3, 48600 KOTKA 



1 

Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 

Yhdistys     Toimintakertomus 
Yleistä 

Kulunutta vuotta 2021 voisi luonnehtia epidemian aiheuuttamien sulkujen ja rajoitusten takia toiminnan 
toteuttamisen osalta ongelmalliseksi. 

Toiminnassa painopistettä siirrettiin toimiston ja yhdistyksen hallinnoinnin ja markkinoinnin 
tehostamiseksi. Keväällä tilasimme Emma Pakariselta uuden logon ja sen graafisen ohjeistuksen lisäksi 
toteutimme nettisivujen uudistuksen, uudistimme sivujen ulkoasun ja päivitimme alustapalvelun, joka 
mahdollistaa nettikaupan avaamisen sivustolle. Näihin toimenpiteisiin saimme STEA: n myöntämän 1 000 € 
järjestöavustuksen  

Facebook sivuston ylläpito on ollut kehnolla tasolla, koska ei ole ollut palkattua toimistosihteeriä, jonka 
tehtäviin ylläpito on kuulunut. 

Kilta-rekisterin avulla yhdistys on ylläpitänyt jäsenluetteloa ja lähettänyt heille viestejä ja ilmoituksia 
yhdistyksen asioista. Jäsenistöltä kaivataan lisää sähköpostiosoitteita rekisteriin, jotta sähköinen 
tiedottaminen tavoittaisi yhä enemmän jäseniä. 

Kaakkois-Suomen alueen vaikuttaja tapaaminen 6.4. järjestettiin TEAMS tapaamisena, mukana kaikki 
alueen kansanedustajat, aiheeksi olimme valinneet digitaalinen asiointi. Tilaisuuden avauspuheenvuoron 
piti kuntaministeri Sirpa Paatero. Tapahtuma keräsi mukaan noin 40 asiasta kiinnostunutta kuulijaa. 

Invalidiliiton Kaakkois-Suomen alueen syyspäivää vietettiin Kouvolan hotelli Vaakunassa 25.9. Tilaisuudessa 
esittäytyivät syksyn liittovaalin ehdokkaat, vastaten yleisön esittämiin kysymyksiin. Yhdistystämme 
edustamassa paikan päällä olivat Jaana Kare, Arja Kauppinen, Jaakko Heiskanen ja Leila ja Juha Hinkkanen 

Syksyllä toteutettiin jäsenkysely soittamalla kaikille varsinaisille jäsenille, kyselyn laati hallitus ja soittotyön 
teki Jaana Kare. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan liitteenä tässä toimintakertomuksessa. 

Jäsenistö kaipaa toimintaa, erityisesti kaivataan kerhotoimintaa. Tiedotuskanavista tärkeimmäksi nousi 
paikallislehdet. 

Yhdistyksen kokemuskouluttajien oman kouluttautumisensa myötä on luotu hyviä edellytyksiä 
vertaistukitoiminnan käynnistämiseksi. 

Kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Toivomme edelleen jäsenten 
tutustuvan nykyisiin toimitiloihin ja nettisivustoihimme sekä niiden antamiin mahdollisuuksiin 
jäsentoiminnan virkistäjinä. 

Lämmin kiitos tästä kaikesta kuuluu toimivalle jäsenistöllemme. 
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Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 

Yhdistys     Toimintakertomus 
Hallitus- ja toimihenkilöt, vuonna 2021 hallitus kokoontui yhteensä  9 kertaa 

Samin Tervo, puheenjohtaja     paikalla 9 kertaa 
Simo Koski, varapuheenjohtaja   paikalla 8 kertaa 
Pekka Nygren     paikalla 9 kertaa 
Jaakko Heiskanen    paikalla 8 kertaa 
Pirjo Vanha-aho    paikalla 9 kertaa 
Juha Hinkkanen    paikalla 6 kertaa 
Liisa Kekki     paikalla 9 kertaa 
Arja Kauppinen    paikalla 8 kertaa 
Jaana Kare     paikalla 8 kertaa 
Risto Kauppila     paikalla 9 kertaa 

Yhdistyksen kokoukset 

Kevätkokous Kotkan Seudun Invalidit ry:n toimistolla 30.05.2021 klo.13.00 
Syyskokous Kotkan Seudun Invalidit ry:n toimistolla 28.11.2021 klo. 13.00 

Jäsenistö 

Varsinaiset jäsenet: Vuoden alussa 140 Vuoden lopussa 133 
Kannatusjäsenet: Vuoden alussa 35 Vuoden lopussa 35 
YHTEENSÄ   175   168 

Toimikunnat ja muut elimet 

Tiedotus:   Sami Tervo 
Liikuntajaosto:  Kokoonkutsuja Pekka Nygren 
   Jaostolla oma toimintakertomus 

Kokemuskoulutus ja vertaistukitoiminta:  Kokemuskouluttajat 

Huvi- retkeily- ja kulttuurijaosto: Kokoonkutsuja hallitus 
   Jaostolla oma toimintakertomus 
Naisjaosto:   Kokoonkutsuja hallitus 
   Jaostolla oma toimintakertomus 

Yhdistyksen sihteeri Marina Hartikainen, työsuhde päättyi 15.3.2021 uutta sihteeriä 
 ei palkattu.  

Varainhankinta 

Koronan takia ei järjestetty juurikaan tapahtumia, joten varainhankinta perinteisillä tavoilla jäi vähäiseksi. 

Tärkeimpiä yhdistyksen varainhankintamuotoja ovat: 

• Jäsenmaksut: Jäsenmäärä pieneni, tuotto kuitenkin kasvoi, kun Invalidiliitto ei perinyt 
jäsenmaksuaan, joka on 3€/varsinainen jäsen. 

• Pinssikeräys: Invalidiliiton Lehdykkä-pinssiä myytiin 50 kpl 
• Kotka-kortit: Myyntipaikkana Kotka Maretarium Oy 
• Vaalikeräykset: Kunnallisvaalit Pieniele keräyksessä mukana 
• Mainokset/peliasut, pelisalit, käsiohjelmat: Mainos myynti normaalilla tasolla  
• Arpajaiset: Ei tapahtumia, joten arpajaisia ei järjestetty 
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Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 
 

Edustukset: 

• Kotkan palvelutalosäätiön hallituksessa Simo Koski edusti yhdistystä 
• VYT:ssä Simo Koski toimi yhdistyksen edustajana 
• Esteettömyystyöryhmän edustaja toimi Simo Koski 
• Vammaisneuvostossa edustaa Simo Koski 

KokemuskouluttajammeLeila ja Juha Hinkkanen osallistuneet seuraavasti vuonna 2021: 

• 23.3.2021 Leila Hinkkanen; Invalidiliiton verkkokoulutus Kokemustoimija - uskottava arjen 
vaikuttaja, osio Arjen vaikuttajaksi kasvaminen; Näkökulmia ammattilaisten kanssa 
kohtaamisiin. Yhden kokemustoimijan kokemuksia vaikuttajana toimimisesta, 15 min oma 
tarina. 

• 27.4.2021 Juha Hinkkanen kokemustoimijana Aalto-yliopiston RakEs-projektissa Zoom-
yhteydellä 10.8.2021 ja 21.9.2021 samoin. 

• Lisäksi sähköpostikysely ja kommentointeja tapaamisten välissä. 

Aalto-yliopiston RakEs-projekti on Ympäristöministeriön rahoittama tutkimushanke, jonka päätavoite on 
tuottaa uutta tietoa tulevia esteettömyyden lainsäädäntö- ja ohjaustarpeita varten. 

• 25.9.2021 Invalidiliiton Kaakkois-Suomen alueen syyspäivään osallistuminen Kouvolassa, Leila 
ja Juha Hinkkanen 

Talous 

Koronapandemian vaikutukset yhdistyksen talouteen jäivät pelättyä pienemmiksi. Talousarvio vuodelle 
2021 oli tehty ajatuksella, että toiminta päästäisiin jatkamaan normaalisti. Kuitenkin suurin osa 
tapahtumista jäi toteuttamatta, tätä kautta varainhankinta jäi urheilun mainosmyyntiä lukuun ottamatta 
vaatimattomaksi.  

Yhdistyksemme maksuvalmius on olosuhteita huolimatta säilynyt välttävällä tasolla  

Vuoden 2021 tilinpäätös näyttää alijäämää 3 048,45 euroa. 
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Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 

Urheilujaosto    Toimintakertomus  
Yleistä 

Vammaisurheilun valtakunnallisen keskusjärjestön, Suomen Paralympiakomitea ry:n toimintaan kuuluvat 
kuntoliikunta ja kilpaurheilu.  Paikallisyhdistysten tehtävänä on järjestää jäsenilleen mahdollisuuksiensa 
mukaan monipuolista liikuntatoimintaa. 

Yhdistyksemme toiminnassa keskeisinä liikuntamuotoina ovat olleet mm. istumalentopallo, yleisurheilu, 
uinti, golf, hiihto, voimanosto sekä kuntoliikunta. 

Muiden urheilumuotojen harrastus on kuluneena kautena suuntautunut vain kuntoiluun. Erikoislajeissa 
yhdistyksemme jäseniä on osallistunut erikoisseurojen omiin harjoituksiin. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 
mm. Jere Forsberg jousiammunnan ja Sami Tervo vammaisgolfin menestyksellään. 

Istumalentopallo 

Istumalentopalloa harrastetaan kuntoilu- sekä kilpailumuotoisena ja sen harrastaja määrät olivat pysyneet 
edellisten kausien tasolla. Istumalentopalloilumme on hyvällä kansainvälisellä menestyksellään saavuttanut 
vankan ja arvostetun aseman lajinsa erikoisseurana. Tämä näkyy mm. saamistamme lukuisista 
turnauskutsuista ympäri maailmaa.  

Istumalentopallon pelikauden 2020-2021 harjoittelua ja kilpailemista on vaikeuttanut lukuisat korona 
rajoitusten aiheuttamat keskeytykset. SM-sarjassa ei jaettu mitaleita lainkaan, joten seuralta jäi 16. 
mestaruus saavuttamatta. Harjoitukset käynnistettiin kesällä ja niitä jatkettiin syksyllä, tähtäimenä 
loppusyksyllä käynnistyvä SM-sarja 2021-2022. Syyskaudella SM -sarjassa edettiin tappioitta. 

Syksyllä 2021 pelattiin Suomen -Cup turnaus Jyväskylässä. Turnauksessa joukkue voitti kaikki pelaamansa 
ottelut ja nosteli cup-kannua jo kuudennentoista kerran. 

Helmikuussa pelattava perinteinen Kotka-turnaus jouduttiin perumaan kokonaan koronarajoitusten vuoksi. 
koulun liikuntahallissa. Voitto jäi kotkaan KSI-Kotkan voimin.  

Joukkueiden yhteyshenkilöinä ovat toimineet: 

• - Timo Herranen (SM-miehet) 
• - Sami Tervo (1-sarja) 
• - Leila Holtari (Naiset) 
• - Pekka Nygren (istumalentopalloilun yleisjohto/talous 

Liikuntajaosto kiittää kaikkia tukijoitaan, urheilijoita, toimitsijoita ja yhdistyksemme jäseniä, jotka 
talkootyöllään ovat mahdollistaneet toimintamme. 

 

Sami Tervo  Timo Herranen 

Puheenjohtaja  Istumalentopallon päävalmentaja 
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Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 

Naisjaosto    Toimintakertomus 2021 
Yleistä 

Kuluneena vuotena naisjaoston toiminta painottui yhdistyksemme omien tapahtumien ja 
urheilutapahtumien buffetti- ja ravintolapalveluiden tuottamiseen sekä varainhankintatoimintaan. 

Tilaisuuksia järjestettiin rajoitetusti korona viruksen aiheuttamin rajoituksin. 

Tällaisia olivat:  

Yhdistystoimintaan kuuluvien hallituksen- ja sääntömääräisten kokouksien tarjoilut. 

Makkaranpaisto tilaisuus heinäkuussa Karhulan Jokipuistossa 

Istumalentopallon SM-sarjan turnauksiin Otsolan koululla järjestettiin kisabuffettipalvelut 

Naisjaosto kiittää kaikkia talkoisiin osallistuneita merkittävästä avusta. 

 

Naisjaoston vetäjätaho 

Hallitus 
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Kotkan Seudun Invalidit ry  Vuosikertomus 2021 

Huvi- retkeily ja kulttuurijaosto  Toimintakertomus2021 
Yleistä 

Huvi- retkeily ja kulttuurijaoston vetovastuusta 2021 on huolehtinut hallitus, joka erikseen valitsee kunkin 
tapahtuma luonteeseen parhaiten soveltuvan vastuuvetäjän. 

Korona rajoitusten aikana erityisryhmien retkien järjestäminen on erittäin haastavaa varsinkin 
yhteiskuljetusten osalta, kun jokaisella pitäisi olla ”oma kyyti”. 

Toimintasuunnitelmassa oli suunniteltu toteutettavaksi seuraavat matkat/tapahtumat 

Maaliskuu - huhtikuu: 

o Suunniteltua Tallinnan hotellimatkaa ei voitu toteuttaa koronatilanteen takia 

Toukokuu - kesäkuu: 

o Perinteinen makkaranpaistoretki järjestettiin Karhulan Jokipuistossa heinäkuussa. Mukana oli 
kymmenen henkilöä nauttimassa lämpimästä kesäpäivästä ja grillimakkarasta. 

Heinä - Elokuu 

o Kaakkois-Suomen alueen rantaongintakilpailuihin Imatralla emme saaneet kasaan joukkuetta. 

Lokakuu - marraskuu: 

o Kaakkois-Suomen alueen vaikuttaja tapaaminen järjestettiin TEAMS tapaamisena, mukana kaikki 
alueen kansanedustajat. Aiheeksi olimme valinneet digitaalinen asiointi. Tilaisuuden 
avauspuheenvuoron piti kuntaministeri Sirpa Paatero. 

o Suunniteltua kylpylälomaa ”löhö-lomaa” ei järjestetty. 

Syyskuu -joulukuu: 

o Teatteriretkeä ei saatu aikaiseksi, syynä koronan aiheuttama turhautuminen jatkuvasti 
muuttuviin määräyksiin ja rajoituksiin. 

Joulukuu: 

o Pikkujoulut oli tarkoitus järjestää yhdistyksen toimistolla joulukuun puolessa välissä, korona 
rajoitukset estivät kokoontumisen. 

 

 

 Huvi-, retkeily- ja kulttuurijaoston vetäjä 

  

KSI ry:n Hallitus 

 


