
PUHEENJOHTAJAN PALSTA ALKUVUOSI 2021  

Huh huh, onpa ollut melkoinen vuosi 2020. Katsotaan, onko kevät 2021 käänteentekevää aikaa. 
Sen aika näyttää.  
Täytyy heti alkajaisiksi kiittää Satakunnan AVH-yhdistyksen kerho-ohjaajien panosta, joka on ollut 
esimerkillistä Koronan suhteen. Ollaan, tiedostettu ja ymmärretty Koronan vaikutus. Ollaan, 
kerhotoiminta lopetettu silloin kun se tarpeellista ja ajankohtaista. On hieno kuulla, että on otettu 
esim. WhatsApp -ryhmiä käyttöön. Puhelimella pidetty yhteyttä, soittamalla sekä tekstiviestitelty. 
Myös jäsenille kiitos, olette pitäneet yhteyttä toisiinne. Toisen huomioiminen, antaa itselle hyvin 
paljon.  
Jäsenkirjeessä 1/2021, on tulevat kerhojen tapaamisajat kevään osalta. On hyvä seurata 
yhdistyksen Kotisivuja, mahdollisista muutoksista. Ei taida olla sellaista henkilöä, joka pystyisi 
sanomaan kuinka pitkään Korona meitä kiusaa. Siksi emme tee koko yhdistyksen yhteisiä matkoja 
tänä keväänä. Paikalliskerhot voivat tehdä omia retkiä ja matkoja, ottaen Koronan huomioon 
toiminnassaan. Ajatus on heitetty ilmaan, josko toukokuussa pidettäisi koko yhdistystä koskeva 
tapahtuma. Missä se pidettäisi, Satakunnan alueella tietysti. Sekä antaako Korona siihen 
mahdollisuuden. Mahdollisia ehdotuksia voi pistää kotisivujen palauteosioon, ja yhdistyksen 
toiminnasta voi kirjoittaa myös sinne palautetta. 
Muistuttelen tässä samalla! Aivoliitto pisti tekstiviestin niille, joilla oli puhelinnumero, mutta ei 
sähköpostiosoitetta jäsenrekisterissä ilmoitettu. Pyysivät päivitystä tiedoista, jotta voisivat 
lähettää Aivoliiton jäsentiedotteen kuukausittain jäsenten sähköpostiin. Myös yhdistys ryhtyy 
käyttämään sähköpostiviestittelyä. Esim. yhdistyksen valokuvakilpailusta pistettiin sähköpostia 
niille, joiden osoite on tiedossa. Osalta jäseniltä puuttuu puhelinnumero ja sähköposti osoite. 
Tiedot voi ilmoittaa Aivoliittoon Linda Lindroos sähköposti linda.lindroos@aivoliitto.fi tai 
yhdistyksen sähköpostiin satakunnan.avh@gmail.com . Sähköpostiviestittely on tätä päivää, se on 
edullinen tapa pitää yhteyttä ja on luonto ystävällinen. Jäsenillä on mahdollisuus saada jäsenkirje 
sähköpostiin ilmoittamalla siitä yhdistyksen sähköpostiin. Jäsenkirjeen saaminen sähköpostiin, on 
yhdistyksen ja jäsenten yhteinen ympäristö teko ja luonto kiittää. Onhan Aivoliiton teema vuonna 
2021 ”aivoterveyttä luonnosta”. 
Mainitsinkin jo yhdistyksen valokuvauskilpailusta, kisa pistettiin jo käyntiin marraskuussa. 
Kilpailuun saa lähettää kuvia tammikuun 2021 loppuun. Voittaja julkistetaan 15.2.2021. Kilpailun 
ohjeet, löytyy yhdistyksen kotisivuilta. 
Vuonna 2020 pidettiin yhdistyksen kevät- ja syyskokous, yhdistettynä syyskokouksen ajankohtana. 
Tämän vuoden kokoukset toivottavasti saadaan vietyä läpi ajallaan. Kevätkokouksen ajankohdaksi 
on valittu ti 13.4 2021 klo 13.00 ja paikka Yhteisötalo Pori Otavankatu 5 2krs (taivaspaikka-tila). 
Toivotaan runsaasti paikalle tulijoita. 
Toivottavasti ollaan, keksitty paljon erilaista tekemistä syksyyn ja kovaan Korona aikaan, on luettu, 
kirjoiteltu, kudottu, laulettu, runoiltu ja pidetty yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin. Tähän loppuun 
täytyy lainata presidentti Tarja Halosen sanoja ”PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME, ALOITETAAN 
ITSESTÄMME”. 
Hyvää alkanutta vuotta 2021. 
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