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HALLITUS TIEDOTTAA!
Hallituksen kokoonpano vuodelle 2020:
puheenjohtaja Satu-Maria Virtanen,
varapuheenjohtaja Tero Aapajärvi,
hallituksen jäsenet Mari Hytönen, Jan Hänninen, Teija Kangasvieri
sihteeri Tuula Nyberg

Invalidiliiton liittohallitus vierailee toukokuussa Mataralla
tutustumassa yhdistyksemme toimintaan.

KÄSSÄRI
Perinteinen Kässäri kerhomme jatkaa toimintaansa keskiviikkona
12.2. klo 13.30. Kerho kokoontuu yhdistyksemme toimistolla huone
235. Askartelutarvikkeet saamme ohjaajaltamme, omavastuu 7€,
joka maksetaan ohjaajalle käteisellä.

ESITTELY
Seksuaaliterveyskauppa AntiShop tulee esittelemään tuotteitaan ja
kertomaan seksuaaliterveydestä torstaina 12.3. klo 17.00 – 18.30
Mataran kokoustila Talvikissa. Voit tulla paikalle kumppanisi tai
ystäväsi kanssa.

JÄSENILTA
Tiistaina 17.3.2020 Talvikki klo 16.00 – 19.00 Saamme
vieraaksemme Invalidiliiton Sisä-Suomen alueen järjestöasiantuntija
Tarja Honkasen.
Keskustellaan ajankohtaisista asioista ja ideoidaan yhdessä tulevaa
vuotta. Kahvitarjoilu! Kaikki jäsenet tervetulleita!

VIERAILU
Vierailemme Respectan toimipisteessä, osoite Lutakonaukio 7,
tiistaina 7.4.2020 klo 17.00. Ohjelmassa apuvälineiden esittelyä ja
tutustumista Respectan toimitilaan. Kahvitarjoilun vuoksi
ilmoittautumiset 30.3. mennessä Tuulalle p. 040 570 4196.

75v JUHLA
Yhdistyksemme täyttää 75 vuotta 18.10.2020.
Olemme alkaneet suunnitella tulevaa juhlaa. Mikäli sinulla on
ohjelmatoiveita tai ideoita, niin olethan meihin yhteydessä. Olisitko
halukas osallistumaan tulevan juhlan suunnitteluun, toteutukseen
tai haluatko tulla esiintymään juhlaan?
Ota yhteyttä 30.4. mennessä Tuulaan p.040 570 4196

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi, mikäli haluat jäsenlehden jatkossa
sähköisessä muodossa.

Seuratkaa tulevia tapahtumia ja retkiä myös yhdistyksen Facebook
sivuilta facebook.com/jyväskylän seudun invalidit ry ja kotisivulta
https://jklinvat.yhdistysavain.fi/

Soveltavan liikunnan talviliikuntapäivä 18.2.2020
Keljonkankaan lähiliikuntapaikka (Soratie 9, ajo Aapistien kautta)
9.00–11.00 Lapset ja 12.00–14.00 Aikuiset
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut järjestää perinteisen
erityisliikkujien talvipäivän Keljonkankaan hiihtomaassa.
Tapahtumassa on mahdollisuus osallistua mm. frisbeegolfiin,
pulkkailuun, lumikenkäilyyn, ulkokuntopiiriin, erilaisiin pienpeleihin,
ohjattuun luisteluun ja hiihtoon.
Hiihtorastilla on käytössä hiihtokelkka, tavalliset sukset tulee ottaa
mukaan.
Luistelurastilla on käytössä luistelutukia ja –kelkka, omat luistimet
tulee olla mukana
(muutamia lainaluistimia löytyy paikanpäältä). Laavulla
mahdollisuus makkaran paistoon ja omien eväiden syöntiin.
Paikalla on opiskelijoita opastamassa tapahtumapisteissä.
Keljonkankaan luistelukentän vieressä olevassa
huoltorakennuksessa on WC, joka ei ole esteetön. Tapahtuma on
maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 14.2.2020 mennessä
Heli Sohkanen, heli.sohkanen@jyvaskyla.fi p. 050 381 9560
Lisätietoja myös:
Kati Siitari,
kati.siitari@jyvaskyla.fi
p. 050 311 8914

SOVELTAVAN LASKETTELUN PÄIVÄ 9.2.2020
Laajavuoressa klo 10.30–15.30. Tapahtuma on tarkoitettu
vammaisille, pitkäaikaissairaille lapsille tai aikuisille.
Tapahtumassa lasketellaan ohjatusti kelkkalaskettelua tai
pystylaskettelua (lauta tai sukset). Opetustuokio kestää 60
minuuttia/hlö.
Hissilipun hinta (laskija + avustaja): 1 tunti/10€, välinevuokra 10€/h
Ilmoittautuessa kerro laskijan ikä, pituus, paino, toiminta-aste,
kelkka- vai pystylasku (lauta vai sukset) ja toivottu kellonaika.
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen sähköpostilla
lasketteluajasta. Laskettelun opetuspaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensisijaisesti paikat on tarkoitettu
henkilöille, jotka eivät ole päässeet ennen kokeilemaan laskettelua.
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä
heli.sohkanen@jyvaskyla.fi p. 014 266 4272

KESÄPÄIVÄ METSÄRANNASSA KUOHULLA la 13.6.2020
Vietämme perinteistä kesäpäivää Metsärannassa, Metsärannantie
56, Kuohu.
Aloitamme ruokailulla kello 11.00. Ruokana kasviskiusaus salaatin
kera ja juomana maito, kotikalja ja vesi. Ilmoitathan mahdolliset
erityisruokavaliosi. Päiväkahvit/tee pullan kera. Päivän päätteeksi
on mahdollisuus nauttia grillimakkarasta.
Päivän teemana on musiikki eri muodoissaan. Jos haluat itse
soittaa/laulaa ota soittimesi mukaan. Pidämme myös pienimuotoiset
arpajaiset joten otathan muutaman kolikon mukaasi.
Leikkimielinen Bocciakisa Jyväskylä – Hankasalmi välillä. Viime
kesänä kiertopalkinnon nappasi Hankasalmi, joten eiköhän napata
tänä kesänä palkinto takaisin Jyväskylään.
Päivän omavastuu10 € / hlö.
Sitovat ilmoittautumiset 1.6.2020 mennessä Tuulalle 040 570 4196
Saunamaksu 5 € / hlö tarvitaan vähintään 5 saunojaa.

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 29.3.2020 klo 14.00 alkaen.
Kokoustila Talvikki, Matarankatu 6, 2. krs.
Käsitellään seuraavat asiat:
 Hallituksen laatima vuosikertomuksen
hyväksyminen edelliseltä vuodelta sekä
toiminnantarkastajien lausunto
 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle sekä muille tilivelvollisille edelliseltä
kalenterivuodelta
 Muut sääntömääräisessä ajassa kokoukselle
esitetyt asiat
 Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa
kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista
äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n
määräykset.

TERVETULOA!
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