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Sisältö: 

 
 Sääntömääräinen kevätkokous 24.4.2022 
 Istumalentopallon SM-loppuottelu 09.04.2022 
 Helppo liikkua viikon tapahtuma 19.05.2022 
 Vammaisneuvoston tapahtuma Kotka-päivänä 20.05.2022 
 Loviisan Invalidi yhdistyksen vierailu 25.05.2022 
 Hallituksen kokous 26.04.2022 
 Jaana Kare aloitti toimistosihteerinä 2.5.2022 

Sääntömääräinen kevätkokous 24.4.2022 
Kokous pidettiin yhdistyksen toimistolla Isännänraitti 3 Korttelikoti Ratikan tiloissa. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat.  Kevätkokouksen sääntömääräisiä asioita ovat vuosikertomus, talousar-
vio ja tilintarkastus kertomus.  Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.  

Ohjelmassa oli myös kahvit yhdistyksen kunniajäseneksi nimetyn Liisa Kekin sekä vuoden 2021 yhdis-
tyksen vaikuttajaksi valitun Sami Tervon kunniaksi. 

Tilaisuudessa keskusteltiin myös yhdistyksen avustushakemuksen ongelmallisuudesta, helppo liikkua 
viikon tapahtumista sekä vertaistoiminnan jatkumisesta syksyllä. 

Istumalentopallon SM- loppuottelu 09.04.2022 
Ottelu käytiin Otsolan koululla.  Vastakkain olivat KSI ja ZZ-Toivala. Kotka selvisi voittajaksi ja näin ollen 
jälleen kerran suomenmestari kuudettatoista kertaa. 

Helppo liikkua viikon tapahtuma 19.05.2022 klo 15-18 
Tapahtuman järjestäjänä VYT ja kutsuttuna kakki alueen vammaisyhdistykset. Paikkana Katariinan me-
ripuisto. Ohjemassa mm. Tarja Renlundin vetämä alkuverryttely ja opastusta kävelytekniikkaan ja sau-
vakävelyyn. Lenkki kierrettävänä sekä pieni arvonta ja yhdistysten jakamaa tietoa vammaisasioista. 
Ilmapalloja riittää 50:lle ensimmäiselle osallistujalle. Tulkaa kaikki joukolla mukaan osallistumaan yh-
teiseen tapahtumaan. 

Vammaisneuvoston tapahtuma Kotka-päivänä 20.05.2022 klo 12 
Kotka-päivän tapahtuma järjestetään tänä vuonna Karhulan torilla, jonka yhteydessä myös esteetön 
Kotka-päivä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja pitää puheen ja jakaa Esteetön Kotka kunniakirjan. 
Torille myös järjestetty helppo liikkua rata, jossa pääsee kokeilemaan pyörätuolilla liikkumista. Samalla 
siis vietetään myös Kotka-päivää jossa omaa ohjelmaa. Tulkaa joukolla viettämään Kotka-päivää. 

  



 
 

Loviisan Invalidi yhdistyksen vierailu 25.05.2022 
Loviisan yhdistys tulee vieraaksemme keskiviikkona 25.05 ja vierailun ohjelmassa on ensin Vellamoon 
tutustuminen oppaan johdolla alkaen klo 11. Sisäänpääsymaksu on 9 euroa ja museokortti käy myös.  
Kierroksen jälkeen mahdollisuus ruokailuun Ravintola Laakongissa hintaan 12,50. Ruokailun jälkeen 
Loviisalaiset lähtivät pienelle kiertoajelulle kaupunkia katsomaan ja sen jälkeen taas palattaan yhteen 
n. klo 15 Katariinan Meripuistoon pitkän pöydän ääreen juomaan merikahvit ja rupattelemaan kuulu-
misia. Tulkaa tapaamaan Loviisalaisia ystäviämme. 

Hallituksen kokous 26.04.2022 
Hallituksen kokouksessa vahvistettiin uudet jäsenet Saila Hoxha ja Hannu Nurmi. Puheenjohtaja Sami 
Tervo edusti yhdistystä VYT:n kevätkokouksessa 25.4.2022. Paralympiakomitean kevät kokoukseen ei 
hallituksen riveistä löytynyt edustajaa lukuisten päällekkäisyyksien johdosta. Taloustilanne yhdistyk-
sessä on kohtuullisella tasolla.  

Jaana Kare toimistosihteeriksi 2.5.2022 alkaen 
Jaana on taas tavoitettavissa toimistolla, edellisen kerran istuin täällä reilut kaksi vuotta sitten ennen 
korona aikaa ja nyt tämä uusi pesti kestää vuoden eteenpäin. Tulkaa käymään ja tervehtimään jos on 
asiaa ja saa tulla ilman asiaakin tämähän on meidän kaikkien yhteinen toimisto ja kokoontumistila.                                    
Aukioloajat Ma-To 10 – 14 muina aikoina sopimuksen mukaan puh. 040 484 0233 sähköposti 
ksikotka@gmail.com osoite Isännänraitti 3 48600 Kotka. 

Laitan kaikista tapahtumista pientä raporttia facebook sivuillemme tapahtumien jälkeen niin voit kat-
soa millainen tapahtuma oli, jos et itse päässyt paikalle. 


