Hyvä Jäsenemme,
Olen Hyvinkään Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry:n uusi puheenjohtaja Teija
Elmgren ja toivotan teille kaikille Hyvää alkanutta vuotta 2021.
Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette osa yhdistystämme, ja olen kiitollinen siitä, että
saan olla yhdistyksemme puheenjohtaja tänä Tukiliiton juhlavuotena. Valtakunnallinen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Pääsette lukemaan tukiliiton toiminnasta sen nettisivuilta www.tukiliitto.fi/
Maailmanmeno muuttui perusteellisesti vuoden 2020 alkukuukausista lähtien. Korona on tuonut meille uusia haasteita ja se vaikuttaa yhdistystoimintaamme valtavasti. Muutenkin pieni aktiivisten ihmisten joukko on pienentynyt entisestään pandemian vuoksi. Mutta hei – pieni on voimaa – pieni on kaunista – ja pienestä se
isokin ponnistaa.
Nyt kun edellinen vuosi on auttanut meitä kaikkia tekemään digiloikan ja olemme
ehkä jo hiukan tulleet tutummiksi tietokoneiden ja etäyhteyksien mahdollisuuksista, niin yritämme yhdistyksen hallituksessa hyödyntää näitä etäyhteyksiä toiminnassamme. Toki kaikki toivomme, että koronapandemian myötä tulleet kokoontumisrajoitukset saataisiin pikkuhiljaa purettua ja voisimme järjestää etätapahtumien lisäksi oikeita kohtaamisia, live-tapahtumia, sellaisia, joissa pääsisimme jälleen halaamaan toisiamme tai puristamaan kättä tervehdykseksi.
Tavoitteenamme on järjestää kesällä retkipäivä lähialueelle, discoilla livenä ja
ehkä saamme järjestettyä Kehitysvammaisten Tukiliiton juhlavuoden kunniaksi
juhlat joulukuulle kehitysvammaisten viikolle. Mutta tämä kaikki selviää vasta aikanaan. Seuraattehan yhdistyksemme tapahtumia Facebookin sivuilta Hyvinkään
Kehitysvammaisten Tukiyhdistys, nettisivuiltamme www.hyvinkaankvt.net ja ilmaisjakelulehtien yhdistyspalstoilta.
Tulevaa toimintaa
Ensimmäinen isompi tapahtuma tänä vuonna on Ystävänpäivätanssit. Tapahtuma järjestetään etätapahtumana torstaina 18.2.2020 kello 12:00–14:00. Tästä
tapahtumasta on jo tiedotettu Työtoimintakeskus Askaretta, Päivätoimintaa ja
asuntoloita. Tulemme laittamaan tapahtumaan linkin yhdistyksemme nettisivuille
ja Facebookiin. Jos haluatte linkin sähköpostiinne, niin laittakaa siitä pyyntö yhdistyksemme sähköpostiin hyvinkaan.kvt@gmail.com.
Ystävänpäivätervehdykset ja biisitoiveet voi lähettää etukäteen WhatsAppilla numeroon 0400 481 499 /Rocktehdas Hyvinkää, Hanna-Mari. Tapahtuman aikana
voi myös laittaa biisitoiveita ja terkkuja samaiseen puhelinnumeroon. Tapahtumassa on dj:nä Iiris ja Timppa.

Yhdistyksemme kevätkokous on 13.4.2021 kello 18:30 Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu 6. Kokoukseen voi osallistua myös etänä. Linkki kokoukseen
tullaan laittamaan yhdistyksemme nettisivuille ja Facebookiin.
Muita tärkeitä päivämääriä, jotka on jo lyöty lukkoon, on syyskokous 9.11.2021
sekä joulujuhla 28.11.2021. Toivomme, että jälkimmäisen järjestäminen onnistuu
tänä vuonna.
Leirit, kerhot ja vapaaehtoistoiminta
Päätimme myös hallituksen kokouksessa, että tuemme taloudellisesti yhdistyksemme jäseniä kesäleireille osallistumisessa. Voit lähettää vapaamuotoisen
leiriavustushakemuksen yhdistyksemme sähköpostiin hyvinkaan.kvt@gmail.com.
Lisäksi muistutan, että tukiyhdistyksen ja Hyvinkään seurakunnan yhdessä järjestämä Pikajuna-musiikkikerho jatkaa toimintaa heti, kun koronarajoitukset antavat
myöden. Myös tästä löydät jatkossa päivityksen nettisivuiltamme tai Facebookista.
Tarvitsemme apuasi: esimerkiksi kevään kuntavaalien yhteydessä järjestettävä
Pieni ele -keräykseen tarvitaan lipasvahteja.
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, niin olethan meihin yhteydessä.
Yhdessä olemme enemmän.
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