JÄRVENPÄÄN TERVEYSKASVATUSSEURA RY.

JÄSENKIRJE 2/ 2018

Päättymässä on 46. toimintavuosi. Vuoden teema on ”elinikäinen oppiminen”, ihminen oppii koko
elämänkaarensa ajan. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu
ja kehittyy nopeaa vauhtia. Henkilökohtainen selviytyminen jatkuvassa muutoksessa edellyttää
uusien taitojen oppimista ja osaamisen kehittämistä läpi elämän. Luovuus, aloitteellisuus,
tunteiden rakentava hallinta, kriittinen ajattelu mm. ovat elinikäisen oppimisen keskeisiä teemoja.
Toisiltamme voimme oppia uusia asioita ja taitoja yhdessä keskustellen ja toimien.
Toimintamme tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveitä elintapoja.
Esitelmätilaisuuksien teemat, kunnossa kaiken ikää, hyvä tietää ravitsemuksesta, elinikäinen
oppiminen ja maahanmuuttajan kokemukset ovat antaneet uutta ajateltavaa ja opittavaa.
Kulttuuri- ja virkistysretket, liikuntaryhmät, lukupiiri ja erityisesti jäsentapaamiset Päiväkahvien
merkeissä ovat olleet suosittuja runsaiden osallistujamäärien mukaan.
Jäseniltä saatu palaute ja ideat ovat olleet hyvin toivottuja. Jäsenten osallistumista tapahtumien
suunnitteluun lisäämme tulevana toimintavuonna.
Kaikki toiminta tarvitsee tekijänsä. Tarvitsemme uusia jäseniä toteuttamaan toimintaamme ja
kantamaan vastuuta yhteiseksi hyväksi. Tule rohkeasti mukaan kokemaan aitoa tekemisen ja
osallistumisen iloa! Voit aloittaa sen jo tulevassa syyskokouksessa.
Hyvät jäsenet, kiitän teitä omasta ja hallituksen puolesta aktiivisesta osallistumisesta seuran
tapahtumiin. Lämpimät kiitokseni myös jokaiselle hallituksen jäsenelle suuresta ja innostuneesta
työpanoksestanne seuran hyväksi.
Toivon kaikille innostumista ja iloa kaikkeen yhteiseen toimintaamme!

Tuula Timperi, pj

Hyvä jäsen!
Tule Myllytielle Toimintakeskuksen saliin 29.11.2018 klo 18.00 tutustumaan uuteen
kaupunginjohtajaan Olli Naukkariseen. Tilaisuuden aiheena ovat Järvenpään
nykytilanne ja tulevaisuuden visiot kaupunginjohtajan silmin. Luvassa on mielenkiintoinen
tunti kotikaupunkimme kuvioista. Myös aikaa keskusteluun on varattu
.
Tervetuloa!

KUTSU SEURAN SYYSKOKOUKSEEN
Järvenpään Terveyskasvatusseura ry:n syyskokous pidetään torstaina 29.11.2018
klo 19.30 alkaen Myllytien toimintakeskuksen salissa, Myllytie 11, Järvenpää.
Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä
valitaan seuralle uusi hallitus eli henkilöt näitä asioita hoitamaan.
Kokoukseen osallistuville on kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Järvenpään Terveyskasvatusseuran jäsenten joulujuhla on tiistaina
4.12.2018 klo 18 Gustavelundissa.
Jouluvalaistu juhlatalo toivottaa Sinut tervetulleeksi joulujuhlaamme. Aloitamme juhlan
punaisella, höyryävällä glögillä.
Perinteinen joulupöytä alku-, pää- ja jälkiruokineen tarjoaa huikeat makuelämykset. Piparipuolukkakakkua makustellaan kahvin/teen kera loppuhuipennuksena.
Ohjelma on jouluinen, musiikkia, yhteislauluja säestyksellä ja yllätyksiä,tottakai!
Seura osallistuu jouluaterian kustannuksiin, joten hinnaksi jää 30,00 euroa/jäsen.
Ilmoittautumiset ja maksu 24.11.2018 mennessä seuran tilille FI45 1597 3000 1005
87, viite: 7715. Ilmoittautumisia ottavat vastaan Tuula H puh: 040 590 0688, Katri
puh: 050 383 0703 ja Aila puh: 040 726 28
Tervetuloa joulujuhlaan!
Bussin aikataulut: Keravalta lähtö Toikan kyydillä 17.30
Järvenpääläiset Jampasta 17.15, Kivipuisto 17.20, Neste/Pajala
17.25 ja Virastotalo 17.30(Seppälän kyyti).

JOULUKONSERTTI Savoy-Teatterissa 14.12.2018 klo 19.00.

Bussin aikataulut: Lähtö Jampasta 17.15, Kivipuisto 17.20, Neste/Pajala 17.25,
Virastotalo 17.30 ja Kerava 17.45
Joulumatkassa Fra Maren kylpylään vielä tilaa. (to) 20.12.- (to) 27.12.2018. Hintaan
kuuluu täysihoito, kuljetukset. 16 kylpylähoitoa, kylpytakkien käyttö, buffetaamiainen
laivalla, kylpylän jouluohjelma ja aaton juhlava jouluillallinen. Matkan hinta 507€
jäsen/525€ ei jäsen, (1hh 112 €)
Ota yhteyttä Maj-Likseen puh. 044 3470170 tai mll.48@luukku.com.
Voit tilata matkan ja saat tarkemman matkaohjelman
.

Yhdistyksen pankkiyhteystiedot ovat muuttuneet.
Jäsenmaksut maksetaan tilille FI45 1597 3000 1005 87.
Vanha viite ei ole enää voimassa. Uudet jäsenmaksulaskut
tulevat joulukuussa viitemaksutietoineen.
Tapahtumien maksutili on FI42 5092 0920 4017 73. Maksuissa
on ehdottomasti käytettävä tapahtumaan osoitettua viitettä.
TARKISTA OSOITETIETOSI

Ilmoitathan muuttuneet osoite-tai sähköpostitietosi jäsenasianhoitaja Raija-Liisa
Lattuselle: raijaliisa123(at)gmail.com tai puh. 0503513909.

