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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
JOHDANTO
Kuusankosken Invalidit ry:n tarkoituksena on tasa-arvoisen, hyvän elämän
turvaaminen jäsenillemme. Yhdistys kehittää ja ylläpitää jäsentemme
toiminnallista ja henkistä vireyttä ja yhteenkuuluvuutta.

1.

VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.

Koulutus- ja opintotoiminta
Osallistumme Invalidiliiton, Kaakkois-Suomen alueen aluetoiminnan ja
sidosryhmiemme järjestämille sopivaksi katsomillemme kursseille.

1.2.

Tiedotustoiminta
Sisäinen tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Kouvolan Sanomien yhdistys– ja
järjestöpalstalla (ensisijaisesti keskiviikon ja sunnuntain lehdissä).
Alkuvuodesta lähetetään jäsenkirje.
Etapin ja Kekäleniemen seinätauluilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.
Uusille jäsenille järjestetään tervetuloa-/tiedotustilaisuus.
Yhdistyksen nettisivuilla (www.kuusaain.net) tiedotetaan tapahtumista.
Yhdistyksen jäseniä pyritään tiedottamaan ajankohtaisista tapahtumista myös
Kilta-jäsenrekisterin kautta tekstiviestein.
Ulkoinen tiedotus
Kaupungin eri lautakuntien ja seurakunnan työntekijöiden kanssa ollaan
yhteydessä.
IT-lehdessä tiedotamme tarpeen vaatiessa.
Yhdistyksen nettisivuilla (www.kuusaain.net) on tietoa yhdistyksestä ja
toiminnasta.

1.3.

Jäsenpalvelut
Ohjaus- ja neuvontatoiminta
Jäsenistöä ohjataan hakemaan Invalidiliiton järjestämille tuetuille lomille ja
kuntoutuskursseille.
Virkistys- ja yhdessäolo
Etapissa pidetään erilaisten teemojen merkeissä kerhoa talvikautena.
Retkiä tehdään edellisten vuosien tapaan mm. teatterin, vierailujen ja matkojen
merkeissä.
Yhdistyksen 80-vuotisjuhlat siirretty pidettäväksi vuoden 2022 aikana.
Varsinaisille jäsenille korvataan osa uimahallien asiakaskortista ja Kettumäen
palvelukeskuksen kuntosalikortista.
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Pyritään vaikuttamaan siihen, että kaupungin järjestämä erityisryhmien liikunta
palvelisi kattavasti jäsenistöämme, koska omaan ohjaajaan ei ole resursseja.

Kekäleniemi
Kekäleniemeä vuokrataan edellisten vuosien tapaan.
Kekäleniemi pidetään suljettuna 1.11.2021-31.3.2022. Mahdollisuuksien mukaan
auki talviaikana jäsenille ja yhdistyksille (päärakennus).
Keväällä järjestetään kesäkauden avajaiset ja kevättalkoot.
Yleissiivoukseen käytetään yksityistä siivoojaa tarpeen mukaan tai palkataan
mahdollisuuksien mukaan kesätyöntekijä.
Juhannuksena pidetään kokkojuhla.
Kesällä järjestetään jäsentapahtumia ja ruokapäiviä.
Kutsumme kesällä Etapin yhteistyökumppaneitamme ja lähiseutujen
invayhdistyksiä vierailemaan.
Kesäkauden päättäjäiset ja syystalkoot pidetään syksyllä.
Tarpeen vaatimat kunnostus- ja korjaustyöt hoidetaan.
1.4.

Toimistotyö ja hallinto
Toimitila Etapissa on järjestöjen yhteinen toimisto. Sinne on palkattu kaupungin
avustuksella toimistotyöntekijä, joka hoitaa kaikkien yhdistysten päivystysluontoiset toimistotyöt.
Hallinto
Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa.
Kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä.
Hallitus
Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 jäsentä.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten
toimiaika kestää kaksi kalenterivuotta.
Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.
Toimikunnat
Kesäkotitoimikunta, tekninen / emäntä
Matkailutoimikunta
Ohjelma / kerhotoimikunta
Toimikunnat vastaavat itsenäisesti oman alansa toimista. Toimikunnat tuovat
kuukausittain hallitukselle esityksiä toimikunnan tulevista suunnitelmista.
Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät tammikuun hallituksen kokouksessa
toimikunnan kokoonpanon ja suunnitelmat.
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TALOUDELLINEN TOIMINTA

2.1.

Sijoitustoiminta
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Yhdistyksen hallitsemat asunto-osakkeet pidetään vuokrattuna.
Yhdistyksellä on tilit Kymenlaakson Osuuspankissa ja arvo-osuustili Nordeassa.

Kesäkoti Kekäleniemi sijaitsee Pyhäjärven rannalla, Kouvolan kaupungissa.

2.2.

Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinta muodostuu seuraavasti:
jäsenmaksut
sijoitustuotot
arpojen myyntituotto
lipaskeräystuotto
Kekäleniemen tuotto
muut keräystuotot
myyjäistuotot
Muualta saatavat varat
Vuosittain anomme avustuksia Kouvolan kaupungilta ja apurahaa
virkistystoimintaan Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä ja Kouvolan
Sivistys-ja Urheilutalo Säätiöltä.

