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Jäsenkirje 2/2021      3.11.2021 

 

Vuosi 2021 on jo toinen peräkkäinen, jolloin koronarajoitukset ovat hankaloittaneet toimin-

taamme. Olemme alkuvuoden aikana joutuneet perumaan/siirtämään monia jo pitkälle 

suunniteltuja tapahtumia. Tämä on aiheuttanut rutkasti ylimääräistä työtä vastuuhenkilöille 

hallituksessa. Liikuntaryhmiä ja päiväkahveja emme saaneet alkamaan lainkaan keväällä. 

Kevätkokous järjestettiin rajoitusten liennyttyä kesäkuun alussa ja näin saatoimme edellisen 

toimintavuoden päätökseen ja hallitukselle vastuuvapauden. 

Vuoden aikana hallitus on pienessä ryhmässä työstänyt viime syyskokouksessa pöydälle jää-

nyttä sääntöuudistusluonnosta. Korjauksia ja tarkennuksia on tehty. Jäsenillähän oli myös 

keväänajan mahdollisuus kommentoida luonnosta. Ulkopuolinen asiantuntija on käynyt eh-

dotuksen läpi ja todennut sen asianmukaiseksi. Ehdotus tulee jäsenistön arvioitavaksi tule-

vassa syyskokouksessa, kokouskutsu on tuonnempana tässä kirjeessä 

Kesän aikana saimme toimintaa hiljalleen viriämään. Teimme pienen pyöräretken Sarvikalli-

olle heinäkuussa, elokuussa olivat jo teatteriretki Heinolaan ja päiväretki Lounais-Hämeen 

pirtille Edefeltin maisemiin ja tarinoihin tutustuen. 

Tapaamiset “päiväkahvien” merkeissä aloitettiin toimintakeskuksen pihalla elokuussa ja ovat 

jatkuneet normaalisti kuukausittain. 

Jooga ja vesijumpparyhmät aloittivat syyskuussa ja lukupiiri elokuussa. 

Syksyn edetessä on myös muita tapahtumia (konsertteja ja teatteria) järjestetty, siitä jäse-

net ovat iloinneet. Pikkuhiljaa siis toiveikkuus paremmasta ja aktiivisuus kasvaa. 

Toivomme, että jäsenemme tulevat aktiivisesti mukaan toimintaan, ideoimaan ja kehittä-

mään yhdistystä, joka on toiminut ensi vuonna 50 vuotta; tuleva vuosi 2022 on siis JUHLA-

VUOSI! 

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa kokoamme maltillisesti huomioiden terveys- turvalli-

suustilanteen. Keskitymme edelleen lähi- ja kotimaan tapahtumiin ja retkiin. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Päivitämme kotisivuja ja muutoksista ilmoitamme kotisivuilla ja paikallislehdissä. 

Kotisivujen kautta tapahtuva tiedottaminen on sujunut hyvin ja haluamme edelleen siirtää 

painopistettä tähän suuntaan. Ensi vuonna pyrimme kehittämään kotisivujemme luetta-

vuutta, informatiivisuutta ja ilmettä.  

Syyskokouksen päättämän jäsen-/vuosimaksun laskutus aloitetaan heti 2022 alussa. Las-

kussa on vuosittain vaihtuva HENKILÖKOHTAINEN viitenumero, joka on ERITTÄIN TÄRKEÄ 

maksun kohdentamiseksi. ODOTA, että saat jäsenmaksutiedot. 
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Tämän vuoden PUUROJUHLA (vain jäsenille) pidetään tiistaina 14.12.2021 klo 14.00 Mylly-

tien toimintakeskuksessa, Myllytie 11, Järvenpää. 

Tarjolla joulupuuroa, kahvi/glögi, joulutorttu, perinteiset arpajaiset ja jouluisia yhteislauluja 

Aleksin säestäessä. 

Ilmoittaudu puurojuhlaan ennakkoon sihteerille s-postilla irma.kinnula@gmail.com tai puhe-

limella/tekstiviestillä 040 1692215, 5.12.mennessä. Kiitos! 

 

LUENTOTILAISUUS TIISTAINA 30.11.2021 klo 18.00 Myllytien toimintakeskuksen salissa, 

Myllytie 11, Järvenpää. 

Luennon aiheena JÄRVENPÄÄ TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA HYVINVOINNIN NÄKÖKUL-

MASTA. Puhujana Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, 

Järvenpään kaupunki. 

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 

Luennon jälkeen pidetään Järvenpään Terveyskasvatusseura ry:n syyskokous klo 19.30 al-

kaen. Jäsenille tarkoitetussa kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joihin kuuluu 

mm. vuoden 2022 toimintasuunnitelma, talousarvio vuodelle 2022, valitaan seuralle pu-

heenjohtaja, hallituksen jäsenet (8) sekä toiminnantarkastajat (2+2). Käsitellään sääntöjen 

päivitysehdotus/sääntömuutosehdotus. 

Kokoukseen osallistujille kahvitarjoilu! 
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