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HALLITUS TIEDOTTAA!
Keväällä alkaneen koronapandemian vuoksi moni suunniteltu
tapahtuma jäi toteutumatta. Etätyösuosituksen vuoksi emme olleet
toimistolla kuin hyvin satunnaisesti ja JySI 2/2020 toteutui tämän
vuoksi vain jäsenkirjeen muodossa.
Hallituksen kokoukset ovat olleet pääasiassa etäkokouksia ja
juoksevat asiat olemme hoitaneet myös kotoa käsin.
Koronan vuoksi poikkeustilanteet jatkuvat ja koska tapahtumat
joudumme turvallisuuden vuoksi pitämään minimissään, olemme
suunnitelleet virtuaalisia tapaamisia jäsenistön kanssa. Emme
halua jättää teitä yksin!
Ensimmäinen keskustelutapaaminen keskiviikkona 11.11.2020
alkaen klo 13.00 aiheena vertaistuen merkitys. Ilmoitathan
sähköpostiosoitteesi Terolle 10.11.2020 mennessä osoitteeseen
jklinvat@gmail.com
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos omistat tietokoneen, voit
osallistua keskusteluryhmään kotoa käsin. Henkilökohtaista
opastusta annamme tarvittaessa. Yhdistyksemme
varapuheenjohtaja Tero Aapajärvi on loistavasti hoitanut
yhdistyksemme etäyhteydet toimiviksi. Jan Hänninen on myös
luvannut auttaa ja tukea digimaailman saloissa. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä, mikäli tällaista apua tarvitsette. Yhdistyksemme
puhelinnumero on 040 566 3340.
Invalidiliiton jouluavustuksena on tänä vuonna S-ryhmän lahjakortti
arvoltaan 50€. Lähetä vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen
hallitukselle 23.10.2020 mennessä osoitteeseen Jyväskylän
Seudun Invalidit ry, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä. Lahjakortti
myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Lahjakortteja on
jaossa kaksi kappaletta.

PIKKUJOULUT 13.11.2020
Yhdistyksen pikkujouluja vietetään Peurungassa perjantaina
13.11.2020 klo 17.00 alkaen.
Tarjolla on pöytiin tarjottuna joulumenu,
kylmä alkupalalautanen
kinkkua ja laatikoita
kahvi ja joulutorttu
20 e / hlö (yhdistyksen jäsen)
28 e / hlö (ei jäsen)
Ruokajuomana vesi, muut juomat omakustanteisesti.
Ohjelmassa jouluinen tietovisa ja parhaat palkitaan.
Ota mukaan pieni paketti, jos vaikka joulupukki sattuisi
vierailemaan paikalla.
Ilmoittautumiset 20.10.2020 mennessä
Tuulalle numeroon 040 570 4196.

Toimikunnat yhdistyksessä
Kiinnostaisiko sinua ottaa vastuuta, vaikka käsityötoiminnasta,
liikunnasta, kulttuurista, nais- ja miestoiminnasta,
nuorisotoiminnasta ja tiedotustoiminnasta? Toimikunnat toimivat
hallituksen alaisuudessa ja apua sekä neuvoja saat hallitukselta.
Käsityötoiminta on käytännössä ollut Kässärikerhon kokoontumisia
yhdistyksen toimistolla muutaman kerran vuodessa. Olemme
askarrelleet eri teemojen merkeissä monipuolisesti, niin kotiin kuin
yhdistyksen käyttöön ja myytäväksi tuotteita.
Liikunta on aikaisempina vuosina ollut isommassa osassa
yhdistyksemme toimintaa, mutta on valitettavasti näillä näkymin
hiipumaan päin. Tähän tarvitaan innokas ja mukaansatempaava
”hyvä tyyppi!”. Kaupungin erityisliikunnan kanssa teemme
yhteistyötä ja meillä on hyvät neuvotteluyhteydet sinne suuntaan.
Kulttuuritoiminta, retkiä on suunnitteilla myös ensi vuodeksi, mutta
kulttuuri sisältää niin paljon asioita, että tarvitsemme lisää viisaita
päitä yhteen saadaksemme kaiken irti tästä toiminnasta.
Nais-, mies-, ja nuorisotoiminta, vain taivas on rajana (ja vähän
eurot) suunnittelulle ja toiminnalle.
Tiedotustoiminta, oletko lahjakas luomaan kontakteja? Jos vastasit
kyllä tule mukaan tiedotustoimikuntaamme. Vuoden aikana
toimikunta vastaa jäsenlehti JySIn teosta ja postituksesta, ITlehteen tulevasta materiaalista ja kotisivujen yms. ajan tasalla
pitämisestä.

Olemme keränneet tähän jäsenlehteen mainoksia, kattaaksemme lehden teosta
ja postituksesta aiheutuvia kuluja.
Lämmin kiitos kaikille mainosten hankkijoille ja ennen kaikkea yrittäjille, jotka
olette olleet tukemassa meitä.
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