Jäsenkirje 1/2014
Hyvä jäsen
Toivotan teille oikein hyvää alkanutta vuotta!
Syyskokouksessa saatiin hallitus koottua tällekin vuodelle. Puheenjohtajaksi kuluvalle vuodelle
valittiin Marika Kultti. Yhdistyksemme on jatkoajalla! Tulevaisuuteen voit vaikuttaa sinä.
Osallistumalla toimintaan vaikutat siihen miten yhdistys toimii ensi vuonna vai laitetaanko
yhdistys ”lepäämään”! Tämä tarkoittaa, että vuonna 2015 ei olisi enää kerhoja, tapahtumia eikä
leirejä! Ensi vuodelle yhdistyksessä vapautuu ainakin puheenjohtajan-, leirivastaava- ja
rahastonhoitajan paikka!!!!!

Mikäli et halua, että yhdistystoiminta keskeytyy, tule mukaan toimintaan:
Tapahtumien järjestelyihin tarvitaan lisää vapaaehtoisia! Mikäli teillä on ideoita varojen
keruuseen tai uusiksi toimintamuodoiksi, niin voitte ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin.
Voit auttaa esim. tulemalla vanhempainkerhoon tiistaisin kello 18.00. Saat samalla arvokasta
vertaistukea! Vanhempain kerhosta voi kysellä Pirkko Heinoselta.

Hallitus 2014
Puheenjohtaja ja retkivastaava Kultti Marika, marika.kultti@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja ja vanhempainkerhon vetäjä Heinonen Pirkko, puh: 019 434129 tai 050
516412
Sihteeri Karhunen Christa, christa@elisanet.fi
Rahastonhoitaja ja leirivastaava Elmgren Teija, teija.elmgren@gmail.com, 040 592 9673
Tiedotusvastaava Kaski Marjatta, einemarjatta.kaski@pp.inet.fi, 0400 109 158
Karhunen Erkki 019 436 045
Laine Seppo, 040 531 5805
Ruotsalainen Kirsi kirsi.ruotsalainen@pp5.inet.fi
Lento Irma, irma.lento@gmail.com, 0400 414 304

Varajäsenet :
Karhunen Tuula, tuulam.karhunen@luukku.com, puh: 040 8241943
Heinonen Pirkko, puh: 019 434129 tai 050 516412
Vapaaehtoisrinkimme kasvoi loppuvuodesta 2013 yhdellä henkilöllä, joka pitää huolen
nettisivustostamme. Nettisivuilla tiedotetaan entistä enemmän! Ja jos jotain muutettavaa/
kehitettävää huomaat sivuilla, voit laittaa asiasta viestiä sähköpostiini ☺

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS PIDETÄÄN 15.4.2014 KELLO
18.00 JÄRJESTÖKESKUS ONNENSILLASSA! KOKOUKSESSA
KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT. TERVETULOA☺
TERVETULOA☺
AIKA-HAASTAA projektista saadaan lisätietoa tiistaina 25.2.2014 kello 18.00 alkaen
Onnensillassa, jolloin Tanja Laatikainen tulee kertomaan projektista. Tilaisuus alkaa
kahvitarjoilulla. Tervetuloa!
KEVÄTMYYJÄISET järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
VALOVIIKKO esittelemme toimintaamme sairaalan aulassa viikolla 15 7. - 11.4.2014 ja syksyllä
viikolla 45 3. - 7.11.2014
KESÄRETKI järjestetään Särkänniemeen niin, että yhdistys maksaa bussin. Ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
KESÄLEIRIT HAUKILAMMILLA
Viikkoleiri 21. - 27.7.2014. Hinta on 350 €.
Paljon apua tarvitsevien leirit 23. - 25.5.2014 ja 22. - 24.8.2014. Hinta on 250 €.
HUOM Leireille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten toimi heti kun leirikaavakkeet ovat
saatavilla. Hakukaavakkeen saa yhdistyksen sivuilta, työkeskuksesta, toimintakeskuksesta,
ryhmäkodeilta ja Hakalan koululta.
Viimeinen hakupäivä on 30.4.2013
URHEILUKILPAILUT elokuussa ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
TUKILIITON SYYSKONSERTTI järjestetään Tampereella ja esiintyjänä on Juha Tapio.
Ajankohta: 27.9.2014 kello 14.00 ja liput ovat jäseniltä 30€/hlö. Tilaisuuteen on varattu 5
pyörätuolipaikkaa avustajineen. Matkat tarjoaa yhdistys!
Ilmoittautuminen 31.5.2014 mennessä marika.kultti@pp.inet.fi. Laitathan otsikoksi
KONSERTTI, kiitos!
ROVASTIKUNNALLINEN KIRKKOPYHÄ vietetään Turussa 20.-21.9.2014.Linkki:
http://www.kvtl.fi/fi/ajankohtaista/lisaa-ajankohtaisia/?nid=1087
Kerhot ovat aloittaneet toiminnan ja tässä muistutus aikatauluista:
•

vanhempainkerho, tiistaisin Onnensillassa (paitsi kuukauden toisena tiistaina)

•

musiikkikerho Pikajuna, parittoman viikon torstaina, Paavolan srk-talolla ja on tarkoitettu
kaikille

•

Kansalaisopiston opintoryhmä joka viikon tiistai

•

Me Itse ry kokoontuu Onnensillassa

Yhdistyksemme toiminnoista tiedotamme yhdistyksemme internetsivuilla osoitteessa
http://www.hyvinkaankvt.net/ ja Aamupostin yhdistys-palstalla.

Yhdistyksen löytää myös facebookista! Olemme perustaneet keskusteluryhmän
uutiskanava sivun lisäksi, jonne olette tervetulleita kertomaan kehitysehdotuksia ja omia
kokemuksianne! Linkistä: https://www.facebook.com/groups/633952146646620/ tai hakuun
hyvinkään kehitysvammaisten tuki (uutissivuston löytää samalla haulla)
Marika Kultti, pj

