Jäsenkirje 1/2017

KESKI-UUDENMAAN PSORIASISYHDISTYS RY
Talviset terveiset psoriyhdistyksestäsi! Hallitus on suunnitellut tälle vuodelle
seuraavanlaista ohjelmaa:
Sääntömääräinen vuosikokous
Aika:
to 16.3 2017 klo 18
Paikka:
Uimahalli Neidonkeitaan kokoushuone, Lohja
Käsiteltävät asiat:
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat.
Tervetuloa mukaan. Kaikille osanottajille kertalippu uimahalliin.

Kahvitarjoilu!

Pieni ele-keräys kuntavaalien ennakkoäänestyksen yhteydessä
Aika:
ke 29.3 – ti 4.4.2017
Pieni ele-keräys on kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi järjestettävä keräys
vaalipaikoilla. Se on yksi tärkeimmistä tulonlähteistämme ja sen avulla pystymme
järjestämään jäsenistölle toiminnallista ohjelmaa sekä jakamaan tietoa psoriasiksesta.
Keräyksen tuotosta puolet jää paikallistasolle. Tarvitsemme vapaaehtoisia lipasvahteja
äänestyspaikoille. Tule jollekin oman kuntasi äänestyspaikalle istumaan keräyslippaan
viereen vaikkapa vain tunniksi pariksi! Ota rohkeasti yhteyttä kuntavastaaviin;
Lohjan alueella Taina Lahti p. 040 716 7594 tai tainalahti@icloud.com
Vihdin ja Karkkilan alueella Marjaliisa Moisander p. 040 505 1715 tai
marjaliisa.moisander@gmail.com
Pieni ele-keräys kuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä
Aika:
su 9.4.2017 klo 9 – 20
Vapaaehtoisia lipasvahteja tarvitaan edelleen. Ota yhteyttä edellä mainittuihin
yhteyshenkilöihin.
Teatterimatka Ypäjälle, Ypäjän Musiikkiteatteriin
Aika:
su 2.7.2017, esitys alkaa klo 16
Paikka:
Ypäjän Musiikkiteatteri, Jaakkolantie Ypäjä
Näytelmä on Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi suomalaisen kirjallisuuden yksi
suurimmista merkkiteoksista; Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, joka esitetään Ypäjällä
musiikkinäytelmän muodossa.
Järjestämme linja-autokuljetuksen, joka lähtee Lohjalta, ajetaan Nummelan, Vihdin kk:n ja
Karkkilan kautta Ypäjälle. Arvioitu lähtöaika Lohjalta noin klo 13.30.
Tarkempi aikataulu ja reitti lähtijöille lähempänä ko.ajankohtaa. Kuljetus ja lippu yhteensä
15,- €. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille viim. 31.5.2017.
Hyvinvointipäivä jäsenille Päiväkummussa Karjalohjalla
Ennakkotietona, että alkusyksystä järjestetään ns. hyvinvointipäivä Kylpylähotelli
Päiväkummussa. Tilaisuus alkaa noin klo 12 tarjottavalla lounaalla. Sen jälkeen
erilaisia luentoja ym. Mahdollisuus käydä kylpylässä tai suolahuonehoidossa. Tästä lisää
seuraavassa jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa

Yhdistyksen hallitus
Puheenjohtaja Liisa Turkki-Ahotupa
Varapuheenjohtaja Heikki Viitanen
Sihteeri Marjaliisa Moisander
Hallituksen jäsen Raimo Lahti
Hallituksen varajäsen Taina Lahti
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liisa.turkki@gmail.com
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Vuosikokouksessa 16.3 valitaan uusi hallitus!
Kotisivut: www.kupso.fi
Fb: Keski-Uudenmaan Psoriasisyhdistys ry
Puheenjohtajan terveiset
Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenille. Talven pitäisi olla parhaimmillaan, mutta lienee
parasta suunnata katse kuitenkin kevääseen ja aurinkoon.
Viime kausi oli yhdistyksen toiminnassa melko tavanomainen. Suurin muutos lienee se,
että pitkäaikainen puheenjohtaja, Tauno Raikaskoski jätti suuret saappaansa täytettäväksi
ja allekirjoittanut sitten niihin hyppäsi. Tulevaisuus näyttää miten se onnistui.
Myös Keski-Uudenmaan Psoriasisyhdistyksen omat FB-sivut on tehty. Sinne rohkeasti
asioita kommentoimaan ja tykkäämään.
Tämä vuosi on vaalivuosi niin kuin seuraavakin eli Pieni ele-keräys on kevään ponnistus,
johon varmaan kaikki halukkaat saavat lipasvahtivuoron 
Toimintaa järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti jos vaan kaikki ne toiveet saisimme
tietoon. Eli rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan ja muihin hallituksen jäseniin, jotta saamme
toimintaa kehitetyksi.
Tulkaa mukaan, vertaistuessa on voimaa.
Aurinkoista kevättä kaikille!
Liisa Turkki-Ahotupa, puheenjohtaja

