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VUODEN 2021 VUOSIKERTOMUS 

 

JOHDANTO 
 
 Vuosi 2021 oli yhdistyksen (74) toimintavuosi. 
  

Yhdistyksen toiminta ei toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti, johtuen 
Korona-epidemiasta. Taloutta heikensi huomattavasti se, ettei voitu suunni-
telmallisesti vuokrata Inva majaa. 
Toimimme Kouvolan kaupungissa. Yhdistys on Invalidiliiton, Kouvolan Hyvin-
vointiyhdistykset ry:n ja VAU:n jäsenyhdistys sekä Parik-säätiön perustajajä-
sen. 
 

1. VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Vaikuttamistoiminta 
 
 Yhdistyksen vaikuttamistoimintaa hoidettiin toimimalla eri sidosryhmien kans-

sa, mm. Invalidiliiton, paikallisten vammaisjärjestöjen, Kouvolan Hyvinvoin-
tiyhdistykset ry:n, Kaakkois-Suomen alueen sekä Kymsoten ja kaupungin 
päättävien tahojen kanssa. Yhdistys pyrki vaikuttamaan ja valvomaan jäsenis-
tön yksilöllisiä palveluja ja etuja.  

 Erityisesti pyrimme Vammaisneuvoston kautta ja myös suoraan vaikuttamaan 
Kouvolan kaupungin ja Kymsoten vammaispalveluihin. 

  
Tiedotustoiminta 
 
 Jäsenille sisäinen tiedottaminen hoidettiin kerhotilaisuudessa sekä toimistolla 

ja majalla olevilla seinätiedotteilla. 
 Ulkoinen tiedottaminen tapahtui pääasiallisesti Kouvolan Sanomien seurapals-

talla. Tiedottamisessa hyödynnettiin omia nettisivuja (www.ksiry.net) ja tietysti 
IT-lehteä.  
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Jäsenpalvelut 
 
 Yhdistyksessä oli joulukuun lopussa varsinaisia jäseniä 301, 23 kannatusjä-

sentä, 1 kunniajäsen sekä 2 vapaajäsentä.  Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 
25 uutta jäsentä. Vuoden aikana nukkui pois 11 jäsentä. 

 Jäsenmaksua perittiin vuonna 2021 20 € varsinaiselta sekä kannattajajäsenel-
tä. Jäsenmaksuun sisältyi toimiston palvelut ja tiedotteet, IT-lehti, kerho-
tilaisuudet, inva-majan käyttö sekä harrastusmahdollisuudet eri liikuntalajeis-
sa.   

 Toimisto neuvoi ja opasti jäseniä vammaisuutta koskevissa asioissa ja asia-
papereiden laadinnassa.  Jäsenistön merkkipäiviä huomioitiin adresseilla. Ko-
ronan takia emme pitäneet uusille jäsenille perinteistä saunailtaa kesäkuussa.  

 

2. VIRKISTYS- JA YHDESSÄOLO 

Kerho- ja toimintaryhmät 

 

 Koronan takia kerhotilaisuuksia oli vain viisi 
AIKA             OHJELMA/ESITELMÖITSIJÄ 
14,9 Raine ja Kyllikki Narva, Anita Hirvonen, 28 henkeä 
28.9. Invan matka-asioita ja bingoa, 22 henkeä 
12,10 Minna Mahkosen tietovisa ja karaoke, 25 henkeä 
26,10 Hormoonit Boys esiintyi, 24 henkeä 
23,11 Hyvinvointipäällikkö Sanna Riitta Junnonen luennoi. 16 henkeä 

Kesäkotitoiminta 

 
Majalla kesä 2021 oli valitettavan hiljainen. Toukokuussa majan ulkopuolella pidettiin yh-
distyksen kevätkokous. Syyskuun alkupuolella päästiin viettämään yhdistyksen virkistys-
päivää. Paikalla oli 27 henkilöä. 
Kaksi kertaa pidimme turvasyistä majalla hallituksen kokouksen. 
Harjoittelimme majalla lähes koko  kesän viiden kaupungin kisoihin. 
 

 

Invamaja oli jäsenistön käytössä maksutta. Majaa vuokrattiin ulkopuolisille 16 kertaa ja 
omille jäsenille 12 kertaa vuoden 2021 aikana. Majalla kävi vuoden aikana runsaat 1000 
henkilöä.  

Liikunta 
 
Kuntoliikunta ja kilpailutoiminta kuuluvat merkittävänä osana yhdistyksemme toimintaan, 
joskin Koronaviruksen takia kulunut vuosi oli aika poikkeuksellinen. Valtioneuvoston ja  
aluehallintoviraston suosituksista johtuen kaupungin piti rajoittaa liikuntapaikkojen käyttöä  
merkittävästi. Liikuntamuotoja olivat lentopallo, boccia, kuntosali. Yhdistys maksoi kaksi  
vuoroa Kaunisnurmen koululle viikossa ja Kouvolan lukionliikuntahallin kuntosalin kerran  
viikossa.  Ilmaisia vuoroja käytti viikossa noin kolmisenkymmentä yhdistyksen jäsentä. 
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Olimme mukana 5-kaupungin kisoissa Kerimäellä Savonlinnan yhdistyksen isännöiminä.  
Mukana oli kymmenkunta yhdistyksen jäsentä. saavutimme useita palkintoja. 
 
 . 

 

Matkat ja retket 
  
                      
2.7 Retki Jyväskylään ja Laukaan kesäteatteriin 34 henkeä 
14.7 Mikkelin kesäteatteri ja Kenkävero 38 henkeä 
13.10 Lemin särä 9 henkeä 
19.11 Lailan laulut musiikkinäytelmä 22 henkeä 
28-29.11 Tallinnan risteily 40 henkeä 
 
  
  
 

 

3. HALLINTO – JA TOIMITILAT 

Hallinto 
 Korkein päättävä elin on yhdistyskokous. Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin 

kaksi (2); kevätkokous 25.5. ja syyskokous 9.11. 
 

Hallitus 
 
 Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Puheenjohtajana toi-

mi Keijo Kaskiaho ja varapuheenjohtajana Maija Aalto 
 
Hallituksen jäsenet:  Sulo Heiskanen 

  Jari Hietala 
Juhani Kunnasto 
Minna Mahkonen 
Tiia Rihu 
Olli Salonen 
Hanna Sarlo 
Armi Tasa 

 
   

Toimikunnat 
 
 Vuoden 2021 alussa oli kuusi toimikuntaa, ja ne toimivat hallituksen alaisina 

toimintayksikköinä. Toimikunnat kokoontuivat vetäjän kutsusta.  
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 Toimikunnat olivat seuraavat:  Vaikuttamistoimikunta,  
  puheenjohtaja Keijo Kaskiaho 
  Ohjelmatoimikunta,  

puheenjohtaja Minna Mahkonen  
  Urheilutoimikunta,  
  puheenjohtaja hallitus 
  Matkailutoimikunta,  
  puheenjohtaja Maija Aalto 
  Majatoimikunta, 
  puheenjohtaja Olli Salonen 
  Ihanaiset 
  puheenjohtaja Maija aalto (loppukauden) 
   

Toimisto / Toimihenkilöt 
 
 Yhdistyksellä on oma toimisto, joka sijaitsee Torikatu 2:ssa, keskellä Kouvo-

laa. Toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00 – 14.00, kerhotiistai-
sin, kuukauden toinen ja neljäs tiistai klo 12.00 – 13.30. Toimisto on ollut halli-
tusten kokouksien sekä toimikuntien käytettävissä kokoontumisia varten. 

 Toimiston sihteerinä toimi Olli Salonen ja 9.9. alkaen Eeva Patrakka. 

Edustus 
 
 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen jäsenet ovat edusta-

neet yhdistystä. Yhdistyksellä on edustajat seuraavissa yhteisöissä: 
 Sivistys- ja urheilutalosäätiössä ovat puheenjohtaja ja varalla varapuheenjoh-

taja. 
 Parik-säätiön hallituksessa oli Keijo Kaskiaho. 
  
 Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n puheenjohtajana toimi Keijo Kaskiaho. 
  

 
  

4. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

Sijoitustoiminta 
 
 Yhdistys omistaa liikehuoneiston, Torikatu 2:ssa, joka toimii yhdistyksen toi-

mistona. Lisäksi yhdistys omistaa asuinhuoneiston Kallantiellä.  
 Käyrälammella sijaitsee kesäkoti, joka tunnetaan nimellä ”Inva-maja”. Yhdis-

tyksen tilit ovat Kouvolan Seudun Osuuspankissa ja yhdistyksen taloudellinen 
tila on vakaa. 
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Varainhankinta 
 
 Varainhankinta koostui pääosin jäsenmaksuista ja vuokratulosta. Pienimuo-

toista varainhankintaa saatiin myymällä adresseja, kortteja, käsitöitä. 

Yhteenveto  
 
 
 Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisuudesta ja toivoo rakentavan yhteistyön ja 

innostuksen jatkuvan edelleen. Kiitämme myös Kouvolan kaupunkia, seura-
kuntaa sekä eri yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat auttaneet 
meitä ja tukeneet toimintaamme. 

 
 
 Hallitus 


