
 

 
JÄSENTIEDOTE    06/2022 

     18.08.2022 
Sisältö: 

 
 Perinteiset Kaakkois-Suomen alueen rantaongintakilpailut 01.08.2022 
 Kaakkois-Suomen alueen miesten tapaaminen 10.09.2022 
 Kaakkoisen alueen syyspäivät 01 -02.10.2022 
 Vertaistuki ryhmä aloittaa 06.09.2022 
 Järjestöpäivät Peurungassa 17-18.09.2022 
 Etäkokouksen järjestäminen Teamsillä koulutus 22.09.2022 
 Syksyn liikuntaryhmät 

PERINTEISET KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN 
RANTAONGINTAKILPAILUT 01.08.2022 
Kisat pidettiin kolmihenkisin joukkuein. Kisassa palkittiin parhaat joukkueet, yksilökilpailussa parhaat 
miehet ja naiset sekä suurimman kalan saanut henkilö. Valitettavasti yhdistykseltämme ei saatu jouk-
kuetta kasaan tämän vuoden kilpailuun, mutta toivottavasti taas ensi vuonna saamme joukkueen mu-
kaan tai jopa kaksi. 

KAAKKOIS-SUOMEN ALUEEN MIESTEN TAPAAMINEN 

Tervetuloa kaikki Kaakkois-Suomen alueen miehet yhteiseen tilaisuuteen tapaamaan tuttuja ja keskustele-
maan mielenkiintoisista aiheista! Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Nina 
Brask on yksi tilaisuuden puhujista. 
Aika: 10.9.2022 kello: 12.00 
Paikka: Tilaisuus järjestettään Kouvolan Seudun Invalidien invamajalla.  Kaskankaantie 98, 45200 Kouvola 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ma 5.9 mennessä   keijo.kaskiaho@gmail.com  

 KAAKKOISEN ALUEEN SYYSPÄIVÄT 01 – 02.10.2022 

Paikka: Imatran kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra 
Ennakko ilmoittautumisaika on mennyt umpeen, mutta jos nyt joku heräsi viime metreillä niin mahdol-
lisuutta osallistu voi vielä kysellä: järjestöasiantuntija Tiina Ihalaiselta, puh 044 765 0506/  
tiina.ihalainen@invalidiliitto.fi  

VERTAISTUKI RYHMÄ ALOITTAA 06.09.2022 

Paikka: Kotkan pääkirjasto, 
Kirkkokatu 24, 48100 Kotka esteetön tilan Katariinan kamari,  3 kerros, hissi on. 
Vetäjinä toimivat:   Leila ja Juha Hinkkanen 
Ensimmäinen tapaaminen:   Tiistai 6.9.2022 klo 17.00 - 18.30 
Seuraavat kerrat ovat tiistaisin 4.10. ja 1.11. sekä 29.11.2022 
Ilmoittautuminen Elokuun loppuun mennessä KSI: n sähköpostiin ksikotka@gmail.com 
Ensimmäisen kerran aiheena on Uni ja hyvä nukkuminen. Seuraavista aiheista päätetään yhdessä.   
Kaikille avoin ja maksuton. 



 
 

JÄRJESTÖPÄIVÄT PEURUNGASSA 17- 18.09.2022 

Kohderyhmä: Yhdistysten hallitusten jäsenet. Peurungassa järjestettävään tapaamiseen voi osallistua yksi 
henkilö/yhdistys. Osallistujaksi valittu puheenjohtaja Sami Tervo.  
Tavoite: Suunnata katsetta Invalidiliiton ja yhdistysten tulevaisuuden näkymiin, suunnitella alueiden vuo-
den 2023 toimintaa, tutustua liiton uuteen strategiaan sekä yhdessä pohtia yhdistyksissä esiintyvien ristirii-
tojen ehkäisyä ja niihin ratkaisuja.  

ETÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN TEAMSILLÄ 22.09.2022 

Opit miten Teams otetaan käyttöön, miten kokouskutsu tehdään ja miten toimitaan kokouksen järjestäjänä. 
Aika: 22.9.2022 klo 15:30-17:00 
Paikka: Verkossa 
Kohderyhmä: Yhdistysten hallitusten jäsenet ja muut aktiivit 
Hinta: Maksuton 
Ilmoittautuminen: 20.9. mennessä koulutuskalenterin kautta 
Lisätietoja: koulutussuunnittelija  auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 778 8690. 

SYKSYN LIIKUNTA RYHMÄT 

Istumalentopallo jatkaa harjoituksia entisillä ajoilla 01.09. lähtien elikkä Otsolan koulu Hiidenkirnuntie 2 
48770 Kotka tiistai ja torstai klo 19-21. 

Erityisryhmien uinti-ilta jatkaa samalla paikalla keskiviikkoisin 19.30-21 Karhulan Uimahalli. 

Omana suosituksena monta vuotta mukana olleena naisille Kotkan Seurakunnan järjestämä 
Gospel-Lattarit tunti, sopii kaikille ikään, kokoon tai kykyyn katsomatta. Voit mennä täysillä hiki päässä tai 
ihan hissukseen aivan kuten sinulle itselle sopii. Vetäjänä vertaistanssija Leena Ronkainen torstaisin          
klo 17-18 Kotkan Seurakuntakeskus liikuntasali hinta 4 euroa kerta ja tuotto menee naisten pankille.                   
Leenan motto ”oma tyyli paras tyyli, oma peppu paras peppu”. 

Kaikille jäsenille oikein mukavaa syksyn alkua ja toivottavasti kohtaamme syksyn tapahtumissa! 

 

 

 

 

 


