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Etelä-Saimaan Invalidit ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää fyysisesti 

vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina 

ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa 

sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Etelä-Saimaan 

Invalidit Ry toimii Lappeenrannan kaupungin talousalueella.   

  

Etelä-Saimaan Invalidit Ry kuuluu valtakunnalliseen Invalidiliittoon, jonka 

vuosittaisia teemoja seurataan myös paikallisesti toiminnansuunnittelussa.  

  

  

Hallinto  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-10 jäsentä 

yleisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.  

  

  

Varainhankinta  

Yhdistyksen tulot koostuvat ensisijaisesti jäsenmaksutuloista. Lisäksi 

jäsentapahtumissa pyritään järjestämään arpajaisia. Järjestettävien 

kilpailutapahtumien kustannuksia katetaan ilmoittautumismaksuilla, 

kahviotoiminnoilla ja arpajaisilla. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, 

mm. testamentteja.  Loma- ja kokoushotelli Marjola kattaa toiminnoillaan 

kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset.  

  

  

Koulutus  

Yhdistys järjestää erilaisia koulutus- ja kurssitoimintaa mahdollisuuksien 

ja jäsenten toiveiden mukaan. Yhdistyksen jäsenien on suotavaa 

osallistua Invalidiliiton  järjestämään  valtakunnalliseen  sekä 

 alueelliseen koulutukseen.  Jäsenistö  voi  hakea  tukea 

 koulutuskustannusten kattamiseen hallitukselta.   
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Vaikuttamistoiminta  

Yhdistyksellä on edustus seuraavissa yhteisöissä:   

LPR:n  Vammaisneuvosto,  LPR:n  esteettömyystyöryhmä,  Eksote- 

vammaispalvelun ja pitkäaikaissairaiden asiakasraadit, Laptuote säätiön 

Hallintoneuvosto ja Hallitus vuoteen 2023, LPR:n Palvelukeskus säätiö, 

Tuosan vesiosuuskunta.  Lisäksi  osallistutaan  Invalidiliiton 

 alueellisen vaikuttajaverkoston toimintaan.   

  

  

  

Tiedotus  

Yhdistyksen tiedotuksesta vastaa tiedotusvastaava. Toimintailmoitukset 

julkaistaan ensisijaisesti http://saimaaninvalidit.fi osoitteessa, 

EteläSaimaassa tai IT-lehdessä. Jäsenistöä pyydetään päivittämään 

voimassaoleva sähköpostiosoite yhdistyksen kotisivuilla olevan linkin 

välityksellä. Uutena tiedotuskanavana on otettu käyttöön 

tekstiviestipalvelu, jäsenistöä pyydetään ilmoittamaan 

matkapuhelinnumero viestien vastaanottamista varten.   

  

  

Jäsentoiminta  

  

Vierailu Eduskunnassa ja Invalidi liitossa?  

Yhdistyksen 85-vuotis -juhlat. 20.5.2023 Teatterikerho. 

Rahoitus?  

Jäsen illat. kerran kuukaudessa:   

Avustus hakemus alkuvuodesta: Kulttuuriin ja liikuntaan corona-

pandemian aiheuttaman yksinäisyyden korjaamiseen. 

Kuukausittainen tapahtumailta. Eri teema joka kuukausi.  

Juhannusjuhlat  

Nuorten hakeminen toimintaan mukaan. Vaikuttamistoiminta.  

Hae ikähaarukka. Kutsu kokoukseen.  

Peli illat? Lautapeli ilta. Sököilta.  

Levyraati. Maaliskuussa. Musavisa.  

Nuorille vaikuttamistapahtuma. Alkuvuodesta.  

Mopo miitinki.  

http://saimaaninvalidit.fi/
http://saimaaninvalidit.fi/
http://saimaaninvalidit.fi/
http://saimaaninvalidit.fi/


Alueella 14.3 juhlakiertue.  

  

Vuoden mittaan kehitetään aktiivisesti yhteistoimintaa toisten vammais- ja 

potilasjärjestöjen kanssa.    

  

Eri jaostot ja urheilu- ja liikuntaryhmät kokoontuvat omien aikataulujensa 

puitteissa. Hallitus kannustaa edelleenkin jäsenistöä tuomaan avoimesti 

esille uusia toimintamuotoja ja tapahtumia.  
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Loma- ja kokoushotelli Marjola  

  

Vuonna  2023  Marjolan  ravintolapalvelut  tuotetaan 

 edelleen tilausravintolana.  Ruuhkahuippuja tasaamaan käytetään 

vuokratyövoimaa ja kesällä mahdollisesti kausityöntekijöitä.  

  

Majoitus- ja ravitsemisala on ollut vuodet 2020 - 2022 aikana kovin 

haasteellisessa tilanteessa. Vuonna 2022 tilanne on alkanut tasaantumaan, 

edelleen on ensisijaista on pyrkiä säilyttämään olemassa olevat 

asiakassuhteet sekä saada palautettua myyntiä aiempien vuosien tasolle.  

  

Taloustilanteen kohentuessa ensisijaisena kiinteistöihin liittyvänä toimena 

on parantaa energiatehokkuutta.   
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