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Järvenpään Terveyskasvatusseura ry

20.02.2020

Jäsenkirje 1/2020

PUHEENJOHTAJALTA
Olemme siirtyneet uuteen toimintavuoteen ja samalla uudelle vuosikymmenelle, seuranhistoriassa on alkanut 48. toimintakausi.
Jatkamme toimintaamme hyviksi havaittujen käytäntöjen pohjalta. Pyrimme edelleen laajentamaan tapahtumien ja luentoaiheiden kirjoa, jotta voimme ylläpitää jäsenistömme innostusta ja kiinnostusta tapahtumiin. Edelleen toivomme teiltä toiveita ja palautetta tapahtumista ja toiminnasta kehittääksemme seuraa tulevaisuuteen.
Vuoden 2019 syyskokouksessa valittiin hallitukseen neljä uutta jäsentä, hallituksessa jatkavat edelleen myös neljä entistä jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin

Ulla-Maija Heinonen
ulla-maija.heinonen@elisanet.fi 040 590 5658

HALLITUS
Sihteeri/päiväkahvivastaava

Irma Kinnula
irma.kinnula@gmail.com 040 169 2215

Varapuheenjohtaja

Anja Matikainen
aim.matikainen@gmail.com 0400 935 974

Rahastonhoitaja

Paula Ruusunen
ruusunen@kotikone.fi 050 325 2899

Jäsenasiat/
Jäsenrekisterinhoito

RaijaLiisa Lattunen
raijaliisa123@gmail.com 050 351 3909

Tapahtuma-/retkivastaava, liikunta- ja Maj-Lis Lehtinen
tuetut lomat vastaava
mll.48@luukku.com 044 347 0170
Retki- ja tapahtumavastaava

Hilkka Leinonen
hilkka.leinonen@kolumbus.fi 040 561 3770

Päiväkahvivastaava

Sirkka-Liisa Nevala
sirkkaliisan640@gmail.com 0500 424 504

Yhdistysverkoston yhteyshenkilö

Tuula Hälli
tuula.halli@elisanet.fi 040 5900 688
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Haluan tässä yhteydessä kiittää hallituksesta väistyneitä, pitkään mukana olleita, puheenjohtaja Tuula Timperi, taloudenhoitaja ja sihteeri Liisa Räsänen, varapuheenjohtaja ja päiväkahvivastaava Aila Malin sekä päiväkahvivastaava Eija Jordman, heidän ansiokkaasta panoksesta
seuran toiminnassa. Sydämellinen kiitos!
Tiistaina 18.2.2020 kuulimme suru-uutisen. Pitkäaikainen varapuheenjohtajamme ja päiväkahvitilaisuuksiemme hengetär Aila Malin on kuollut. Järvenpään terveyskasvatusseuran
puolesta lähetämme osanottomme adressilla ja toivomme läheisille voimia surutyöhön.
TEEMA 2020
Tämän vuoden teemaksi olemme valinneet ”IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINNIN”.
Teeman mukaisesti haluamme vaalia terveyttä, vireyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia,
lähiympäristöä ja luontoa unohtamatta.
Laajennamme toimintojemme ja tapahtumien kirjoa elämän kaikille alueille. Suosimme paikallista osaamista ja kulttuuria, panostamme kotimaisiin tapahtumiin ja retkiin.
Aurinkoista ja lämmintä kevättä toivoen
Ulla-Maija Heinonen puheenjohtaja
TERVEYSKASVATUSSEURAN KEVÄTKOKOUSESITELMÄ 25.3.2020
klo18.00 Myllytien toimintakeskuksen salissa, Myllytie 11, Järvenpää.
Kokousta ennen puhuu Järvenpään kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen aiheesta ”Järvenpää tänään ja tulevaisuudessa”.
Kaikille avoin tilaisuus

KUTSU
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS keskiviikkona 25.3.2020 klo 19.30
Myllytien toimintakeskuksen salissa, Myllytie 11, Järvenpää
Kokouksessa käsitellään mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Lisäksi puhutaan ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.
Kokouksen osallistujille kahvitarjoilu
TERVETULOA
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TAPAHTUMAKALENTERI
Tapahtumakalenteri löytyy kotisivuiltamme aina mahdollisimman ajantasaisesti päivitettynä. Päivitykset tehdään erikseen kevät- ja syyskaudelle.
KOTISIVUT (www.terveyskasvatusseura.fi/ TIEDOTTAMINEN
Kotisivut ovat olleet pari vuotta toiminnassa ja ne ovat toimineet ajantasaisessa tiedottamisessa erittäin hyvin. Tämä tulee olemaan jatkossakin tiedottamisen painopiste.
Tiedottamista on hoidettu lisäksi lehti-ilmoituksilla paikallislehtien yhdistykset palstalla.
TALOUS
Uutta tämän vuoden toiminnassa on se, että kirjanpidon tulee hoitamaan tilitoimisto Omaris
ky. Tilitoimisto huolehtii kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, seuran rahastonhoitaja hoitaa laskujen maksut ja maksujen seurannan yhdessä puheenjohtajan kanssa.

SÄHKÖINEN JÄSENREKISTERI
Sähköinen jäsenrekisteri on myös ollut pari kautta toiminnassa ja sen ansiosta jäsenasioiden
hoito on selkiytynyt ja helpottunut. Jonkin verran on vielä ollut opettelua jäsenmaksujen
hoidossa, kun henkilökohtaiset viitenumerot, jotka vaihtuvat vuosittain, tulivat järjestelmän mukana käyttöön.
Jäsenmaksu on vuonna 2020 20 euroa ja se maksetaan tilille FI45 1597 3000 1005 87.
Maksutositteet on jo postitetut ja suurin osa maksuistakin kirjautunut tilille.
RETKITIIMIEN TERVEISET!
Kun ilmoittaudut tapahtumiin tai retkille








Nimi
Jäsen tai ei jäsen
Puhelinnumero ja sähköposti
Lähtöpysäkki
Ruokarajoitteet
Maksaessasi käytä aina tapahtuman tai retken viitenumeroa
Jos, ilmoitat useamman henkilön mainitse heidänkin kohdalta edellä mainitut tiedot

ILMOITATHAN MUUTTUNEET OSOITE/ SP-OSOITE/ PUH MUUTOKSET REKISTERIN HOITAJALLE

