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JOHDANTO  
Yhdistyksen toimintaympäristö muuttuu yhteiskunnan muutosten myötä. Yhdistys seuraa 
muutoksia ja toimii tarkoituksenmukaisella tavalla muutoksessa ja vastaa jäsentensä tar-
peisiin. Yhdistys toimii aktiivisesti näkyen omalla toiminta-alueellaan. Invalidiliiton stra-
tegia antaa suuntaa ja ohjaa yhdistyksen tavoitteellista toimintaa. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET 
Vuosi 2023 tulee olemaan yhdistyksemme 84. toimintavuosi. Toiminnassamme me seu-
raamme invalidiliiton toimintaa ja ohjeistusta sulauttaen ne paikalliseen toiminta-ajatuk-
seemme. Edunvalvonta, kulttuuri, harrastustoiminta, uuden tiedon oppiminen muodosta-
vat keskeisen sisällön toiminnassamme.  

Tavoitteenamme on olla vetovoimainen vaikuttava yhteisö, tavoitteen saavuttamiseksi 
keskeisiä painopistealueita tulee vuonna 2023 olemaan: 

• Olemassa olevien jäsenten osallistaminen, järjestämällä tapahtumia ja osallistu-
malla muiden järjestämiin tapahtumiin. 

• Edunvalvonta, kulttuuri, harrastustoiminta, uuden tiedon oppiminen muodostavat 
keskeisen sisällön toiminnassamme. 

VAIKUTTAMISTOIMINTA 
Toiminnassamme me seuraamme invalidiliiton vaikuttamistoimintaa sulauttaen ne paikal-
liseen toiminta-ajatukseemme.  

Jäsenistöllä on oltava oikeus ja mahdollisuus toimivaan arkeen ja osallisuuteen yhteiskun-
nassa. 

Olemme mukana Kotkan vammaisneuvostossa ja seuraamme alueen muiden vammaisneu-
vostojen päätöksentekoa ja tarvittaessa reagoimme esiin nouseviin kysymyksiin.  

Hyvinvointialueen käynnistyminen vuoden 2023 alussa asettaa vaikuttamistoimintaan eri-
tyisiä haasteita, tavoitteenamme on päästä asiantuntija asemaan hyvinvointialueen vai-
kuttamiselimiin joko suoraan tai välillisesti. 

Jatkamme vuonna 2022 käynnistettyä esteettömän asumisen selvittämiskampanjaa. 
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YHDISTYSTOIMINTA 
Kerhotapaamisia järjestetään pääsääntöisesti yhdistyksen toimiston tiloissa. Keväällä jär-
jestämme jäsenille suunnatun lettu- ja makkaranpaisto tapahtuman.  

Vammaistenpäivää 3.12. vietämme osallistumalla Invalidiliiton järjestämiin kampanjoihin. 
Invalidiliiton teema tapahtumiin osallistutaan jalkautumalla sinne missä ihmiset kulloinkin 
liikkuvat. 

Palvelut jäsenille:  

• Merkkipäiviä viettäviä jäseniä muistetaan onnittelukortilla, 75 vuotta ja enemmän 
täyttäviä 

• Jäsenlehteä julkaistaan 6 -12 kertaa vuodessa. Lehdessä ajankohtaisia asioita 
• Istumalentopallo harjoitusvuorot kaksi kertaa viikossa Otsolan koululla 
• Lajikokeiluja esim. Golf, jousiammunta ja pöytätennis 
• Kevätretki Loviisan Seudun Invalidien vieraana 

Kymenlaakson yhdistysten yhteistoiminnan käynnistäminen 2023(Kouvola, Kotka, Kuusan-
koski,) Ensitapaaminen Kouvolassa14.12.2022 koollekutsujana Kotkan Seudun Invalidit ry. 

Olemme aktiivisesti mukana Kaakkois-Suomen alueen tapahtumissa 

• Vuoden 2023 aktiivien päivä viikolla 5. 

• Invalidiliiton juhlakiertue, päättäjälounaat jokaisella hyvinvointialueella. Kymen-
laaksossa paneeli ja jäsenistön kahvitilaisuus 

• Puheenjohtajien ja valtuutettujen tapaaminen kerran kuukaudessa TEAMS palave-
reissa 

• Naisten tapaamiset maakunnittain, kutsu kaikille. Etelä-Karjala Ruokolahti, Päijät-
Häme Orimattila ja Kymenlaakso Kouvola 

• Vaikuttamistilaisuus tilaisuus, eduskuntavaaleihin liittyen Teams  

• Liikunnan kokeilupäivä, Etelä-Saimaan Invalidit ry 

• Alueen esteetön onkikisa KSI yhdistys järjestää, haaste kisa  

• Lapsiperheiden tapahtuma Lahdessa. 

• Järjestöpäivät 23.-24.9.2023 

• Syyspäivä 1.10.2023 

• Miesten tapaaminen alueella, Heinola järjestää  
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TALOUS 
Vuoden 2023 talousarvio ja sen tavoitteet perustuvat KSI:n yhdistyksen ja sen urheiluja-
oston yhteiseen toiminta suunnitelmaan, jossa urheilu ja yhdistys toiminta on eriteltyinä. 

Talous perustuu jäsenmaksu tuloihin, avustuksiin, urheilun yritys yhteistyösopimuksiin. 

TIEDOTUS 
Tiedottamisen pääpainopiste siirtyy sähköiseen tiedottamiseen, sitä tuetaan mm. kuukau-
sittain ilmestyvällä jäsenkirjeellä, joka jaetaan sähköpostilla ja julkaistaan kotisivuilla ja 
facebook- sivulla. 

Säännölliset sanomalehti ilmoitukset yhdistyksen tapahtumista, yhdistyspalstoille paikal-
lisiin lehtiin ja Invalidiliiton lehteen. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan erikseen myös kaikille Kaakkois-Suomen alueen yh-
distyksille. 
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URHEILUJAOSTO 
Istumalentopallo KSI-Kotka 
Seura järjestää resurssiensa puitteissa istumalentopallosta kiinnostuneille eri-ikäisille 
henkilöille mahdollisuuden istumalentopallonharrastamiseen harrastus- ja kilpailutasoilla.  

Seura kannustaa nuoria ja vanhempia osallistumaan istumalentopallotoimintaan järjestä-
mällä säännölliset harjoitukset niin kilpa- ja harrasteurheilijoille. Lisäksi järjestetään 
kaksi lajikokeilutilaisuutta pelikauden aikana.  

Seuran valmentaja keskittyy kilpaurheilijoiden valmentamiseen ja vastaa kilpailutoimin-
nan järjestämisestä. Yhdistyksen järjestämissä turnauksissa ja kilpailuissa pelaajat toimi-
vat valmentajina, ohjaajina, toimitsijoina ja tuomareina sekä muissa tarvittavissa tehtä-
vissä. 

Seuran kilpaurheilijat osallistuvat lentopalloliiton istumalentopallon SM-sarjaan ja harras-
tepelaajat ovat mukana ykkös- sarjassa. Kauden aikana järjestettävät muut kotimaiset 
sarjat- ja turnaukset kuuluvat myös ohjelmaan, mikäli niitä järjestetään. 

Tavoitteena on 17. Suomen mestaruus ja Suomen -Cup mestaruus. 

Kilpailu toimintaan suomen ulkopuolella osallistutaan vain, jos saadaan erillinen rahoitus 
järjestettyä.  

Seuran uusia ja vanhoja jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti. 

KSI-Kotkan päätavoite on edistää ja kehittää istumalentopalloharrastusta monipuolisesti 
kaikenikäisille Kaakkois-Suomessa. Seuran arvoina ovat yhteisöllisyys ja yhdessä tekemi-
nen, positiivisuus, urheilullisuus, tasa-arvo ja yhteistoiminta. 

Muut lajit 
Golf toimintaan osallistutaan paikallisten golf-seurojen kautta, markkinoimalla jäsenille 
mahdollisuuksia kokeilla ja harrastaa lajia.  

Valmiuksia järjestää lajikokeiluja vuonna 2023 on ainakin seuraavissa lajeissa, pöytäten-
niksessä, sulkapallossa, keilauksessa ja jousiammunnassa. Lajikokeilut lähtevät siitä että, 
niihin voi osallistua esteettömästi ja kokeilu onnistuu pyörätuolinkäyttäjiltä. 

Yhdistys tukee muita erityisliikunnan harrastajia ja kilpailijoita resurssiensa puitteissa. 
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HALLINTO JA TOIMISTO 
Toimisto ja sen palvelut 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Isännänraitti 3, 48600 Kotka. Puhelin-numero on 
+358 40 484 0233, sähköposti ksikotka (at) gmail.com. 

Toimiston tiloja käytetään kokous, kerhotiloina ja muihin pienryhmien kokoontumisiin, 
suuremmat kokoontumiset pyritään järjestämään Korttelikoti Ratikan tiloissa. 

Toimistossa vieraileville tarjotaan kahvia ja muita virvokkeita vapaaehtoista korvausta 
vastaan. 

Toimistossa mahdollisuus opastettuun asioiden hoitoon tietokoneella tulostus mahdolli-
suudella. 

Hallitus 
Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, sekä puheenjohtaja Sami Tervo ja varapuheen-
johtaja Simo Koski. 

Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta, toiminnasta, jäsenten etujen valvonnasta ja jäsen 
hankinnasta. 

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, yleensä kuun viimeinen tiistai, lisäksi avoimia 
ideakokouksia pidetään samalla rytmityksellä yleensä kuun toinen tiistai, kokoontumisajat 
julkaistaan yhdistyksen tiedotteissa. 

Toimihenkilöt 
Toimistosihteeri Jaana Kare jatkaa sopimuskauden huhtikuun loppuun asti, jonka jälkeen 
hallitus päättää toimistosihteerin palkkaamisesta. 

 

Yhdistyksen arkea ohjaavat yhdistyksen  

säännöt sekä yhdistyslaki 
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