Hyvää syksyn alkua hyvä jäsen
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry jatkaa vuonna 1965 alkanutta
toimintaansa ollen alueemme edustaja ja järjestäjä vammaistyön parissa.
Haluamme olla lähellä arkeanne sekä järjestää toimintaa, mihin pystytte
lähtemään helposti mukaan. Haluamme olla osaltamme myös viemässä
uudistuksia tai muita asioita eteenpäin järjestönä.
Lämpöisen kesän jälkeen syksyn kylmät tuulet saavuttivat meidät kaikki
hiukan yllättäen. Ilokseni voin kuitenkin kertoa lämpöisiä uutisia. Järjestämme
26.10.2021 kello 13–14:30 Hyvinkääsalissa Vuosikymmenten hitit livekonsertin yhdessä Hyvinkään Rocktehtaan kanssa. Tapahtuma on teille
maksuton. Tapahtuma ei ole yleinen, vaan ainoastaan meitä varten järjestetty,
joten tilaa turvaväleihin löytyy Hyvinkääsalin laajasta katsomosta. Tervetuloa
mukaan.
Vanhempainvertaistukikerho aloittelee toimintaansa joka kuukauden viimeinen
tiistai Onnensillassa kello 18:30 eteenpäin. Toimin tässä itse vetäjänä ja olen
ajatellut, että tiistaisin voitaisiin tehdä pikku kävelyitä ja juoda kuppi kuumaa
teetä. Tule paikan päälle tutustumaan hallituksen jäseniin ja muihin
erityislasten vanhempiin.
Pikajuna-kerho aloittaa myös toimintansa 30.9.2021 kokoontuen parittomien
viikkojen torstaisin kello 17:30–19:00 Paavolan seurakuntakodilla. Pikajunakerhossa pääset laulamaan yhdessä vuosien kokemuksen omaavan ihanan
vetäjän kanssa. Jos sinulla on kysyttävää kerhosta, voit olla suoraan
yhteydessä Marika Löyttyyn, puhelinnumero 040 832 5137.
Joulutunnelmaan päästään lauantaina 11.12.2021, kun yhdistyksemme on
mukana joulumyyjäisissä, jotka järjestetään Kipinässä, Hyvinkään uudessa
koulussa Renton takana. Otamme mielellämme vastaan leivonnaisia, sukkia,
lapasia ja muuta myyjäisissä myytävää. Myyjäisiin liittyvissä asioissa voit olla
yhteydessä minuun.
Tunnelmaa jatkaa perinteinen puurojuhla Paavolan seurakuntakodilla
ensimmäisenä adventtina 28.11.2021 kello 16:00 – 19:00. Tähän tarvitsemme
ilmoittautumiset 15.11.2021 mennessä, teija.elmgren@gmail.com tai 040 592
9673.

Joulukuun alussa meillä on aihetta juhlaan: Kehitysvammaisten Tukiliitto
täyttää tänä vuonna 60 vuotta, ja yhdistyksemme järjestää juhlat
merkkivuoden kunniaksi kaupungintalon aulassa 4.12.2021 kello 14:00–17:00.
Ohjelmassa meillä on paljon musiikkia ja muotinäytös, jossa luomme
katsauksen menneiden vuosien muotiin. Jos sinä haluat olla mukana
mannekiinina ja parrasvalojen tähtenä, niin otathan yhteyttä Irinaan
mahdollisimman pian.
Ilmoittautumiset itse juhlaan myös Irinalle, 25.11.2021 mennessä,
irina.turunen2@gmail.com tai 040 849 8211.
Lopuksi kutsun teidät Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n
sääntömääräiseen syyskokoukseen 9.11.2021 kello 18:30 Järjestökeskus
Onnensiltaan. Sääntömääräisinä asioina on esimerkiksi uusien hallituksen
jäsenten valinta. Yhdistyksemme säännöt löytyvät nettisivuiltamme
www.hyvinkaankvt.net
Tervetuloa mukaan järjestämään toimintaa alueemme jäsenille.
Alueellamme muuta toimintaa:
 Hyvinkään Seurakunta järjestää lautapeli-illat 7.10. ja 4.11. klo 17:30–
19:00 Martin seurakuntatalolla. Tästä saat lisätietoja Maria Kahralta, p.
040 559 6324.
 Hyvinkään Nuorisopalvelut järjestää kerran kuussa Kehitysvammaisten
nuorten illat Nuorisotila Pointissa, Helenenkatu 21, lisätietoja nuorisoohjaaja Susanna Kemppi, p. 040 549 7196 tai
susanna.kemppi@hyvinkaa.fi
 Partio Sisukkaat Sudet: ”Vuoden toiminut aisti-, liikunta- ja
kehitysvammaisten partioryhmä, johon mahtuu mukaan uusia jäseniä.
Ohjelmassa leikkiä, retkeilyä ja uusien taitojen opettelua ryhmälle
sopivalla tavalla – jokaisen erityistarpeet pyritään huomioimaan.
Ryhmässä ei ole yläikärajaa.” Lisätietoja Petra Valkoselta,
petra.val@gmail.com, p. 040 718 5721
Toiminnastamme sekä lähialueen toiminnasta löydät lisää tietoa
meidän nettisivuilta www.hyvinkaankvt.net tai Facebookista Hyvinkään
Kehitysvammaisten Tuki ry.
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