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Jäsenkirje 1/2021

KOKOUSKUTSU / SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021
Aika: Keskiviikko 28.4.2021 klo 15 – 17
Paikka: Suokadun toimintakeskuksen ruokala, Suokatu 6
Käsiteltävät asiat:
Sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat:
- hallituksen laatima kertomus toiminnasta vuodelta 2020
- käsitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
- päätetään jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022
- vahvistetaan 2021 toimintasuunnitelma
- vahvistetaan yhdistyksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset
- tulo- ja menoarvion 2021 vahvistus
- yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
- valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenien tilalle
- valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Kahvitarjoilu!

TERVETULOA!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Olemme eläneet lähes vuoden erilaisten rajoitusten parissa. Maailmalaajuinen korona -pandemia on
vielä rajoittamassa päivittäistä elämäämme. Toivon, että moni teistä hyvät jäsenet on saanut jo rokotteen
virukseen. Moni meistä on viettänyt yksinäisiä päiviä kotioloissa. Emme ole voineet tavata läheisiämme,
lapsia ja lapsenlapsia.
Yhdistyksessä emme ole vielä kevätkaudella aloittaneet Kuopion kerhotoimintaa. Liikuntaryhmätkin
ovat olleet suurelta osin suljettu. Kevätkokouksen hallitus on suunnitellut 28.4.2021 pidettäväksi.
Toivon, että voimme kokoontua Suokadun tk. tiloihin.
Toivotan teille hyvät jäsenet ja perheenjäsenet jaksamista. Kevätaurinko jo piristää päiväämme. Ulkona
on upeat lumiset maisemat harrastaa ulkona kävelyä, hiihtoa.
Pirkko Miettinen, puheenjohtaja
Päivystysajat: Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12- 14 ajalla.
Puhelinpäivystys: puheenjohtaja Pirkko Miettinen ma - to klo 10 - 14 puh. 044 382 2350 ja
sihteeri Heli Miettinen puh. 044 382 2351. Mikäli numeroista ei vastata, jätä yhteystietosi merkkiäänen
jälkeen vastaajaan, niin soitamme sinulle. Voit laittaa viestisi myös sähköpostiosoitteeseen:
psavhy@dnainternet.net.
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: www.psav-avhy.yhdistysavain.fi

*JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 2020 päätettiin vuoden 2021 jäsenmaksujen
suuruudet: Varsinainen jäsen 22,00 €/vuosi ja perheenjäsen/omaisjäsen 10,00 €/vuosi
(yksi AVH-lehti perheeseen). Kannatusjäsen 25,00 €/vuosi. Jäsenmaksut pyydämme suorittamaan
oheisella laskulla eräpäivään 12.3.2021 mennessä. Maksaessasi toisen henkilön puolesta jäsenmaksua,
kirjoita viestikenttään jäsenen nimi. Maksamalla jäsenmaksusi säilytät jäsenyytesi, voit osallistua
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, saat yhdistyksen jäsenpostia ja liiton AVH-erikoislehden neljä
kertaa vuodessa. Kannatusjäsenet tukekaa yhdistyksemme toimintaa vapaaehtoisella kannatusmaksulla,
jonka voi maksaa tilillemme: FI56 4600 0010 4197 41.
* KANSALAISOPISTON JUTTUTUPA
Juttutupakurssi A kevät
Kurssimaksu: 51,50 €
Opettaja: Satu Jämsen
Paikka: Puistokartano, B054 Teoria, Puistokatu 20, 70110 KUOPIO
Kevätlukukausi: 12.1. - 6.4.2021
Päivä ja kello: Ti 10 - 11.30
Kurssi on täysi
Juttutupakurssi B kevät
Kurssimaksu: 51,50€
Opettaja: Eeva-Maija Pietilä
Paikka: Puistokartano, B054 Teoria, Puistokatu 20, 70110 KUOPIO
Kevätlukukausi: 14.1. - 8.4.2021
Päivä ja kello: To 10 - 11.30
Paikkoja: 8
kurssilla on tilaa
*TUKIHENKILÖTOIMINTA

Yhdistyksemme koulutetut tukihenkilöt ovat:
Matti Huuskonen puh. 0400 985 148
Pirjo Keinänen puh. 040 5423322
Taina Intke-Sutinen puh. 040 7085 600
Siilinjärvellä: Raija Hokkanen puh. 044 5170348
Kalevi Oikarinen, kokemuskouluttaja puh. 0400 946584
Olavi Jalkanen, vertaistukiohjaaja Neuron, puh. 0500 161432
Merja Kolehmainen s-posti: merja.kolehmainen@netti.fi, puh. 0440 192029

Adresseja
Myymme kerhoissa, sekä yhdistyksen toimistolla, yhdistyksemme nimellä painatettuja adresseja
10 €/kpl. Myös Kukka- ja Hautauspalvelu Rosanna myy yhdistyksemme adresseja.
*PALVELUOHJAUSTA JÄSENISTÖLLE
Palveluohjaus- ja neuvontapalvelu parillisten viikkojen keskiviikkoina, klo 15-18
Ann-Mari Veneskoski
p.044 011 1212
sähköposti: sosiaalityontekija@aivoliitto.fi
Terveisin pj Pirkko, sihteetri Heli ja hallitus

