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Syysvuosikokous la 17.11.2018 – kokouskutsu
Keski-Suomen lihastautiyhdistys ry:n vuosikokous (sääntömääräiset ja hallituksen esittämät asiat)
Lauantaina 17.11.2018 klo 13.00 – 14.00
Keski-Suomen taidemuseo, kokoustila (esteetön, inva-wc) https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo
Kauppakatu 23, 40100 Jyväskylä (kirkkopuiston kohdalla)
Ilmoittautuminen 8.11.2018 mennessä verkkolomakkeella. Ilmoita tarvittaessa ruokavaliot
https://keskisuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi/tapahtumat/ tai tommirantanen@kslty.fi tai
0500975615.
Kokoustarjoilu: kahvi/tee, laktoositon ja gluteeniton omenapiirakka + luomubanaaneita ja kotimaisia
omenoita. Tutustu kokousasiakirjoihin: https://keskisuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi

Vertaistapahtuma kokoperheelle – Grafiikan alkeet työpaja la 17.11.2018
Ilmoittaudu samalla myös vuosikokouksen yhteyteen Jyväskylän taidemuseolla järjestettävään
jäsentapahtumaan, työpajaan ja sen jälkeen osallistuja voi myös tutustua taidemuseon näyttelyyn
Vuosikokous klo 13-14 + kahvit/teet ja hedelmät
Työpaja grafiikan alkeet klo 14-15.30
Näyttelyt klo 15.30Tarjoilu ja oheisohjelma on osallistujille maksuttomia – koko perhe mukaan
Työpajassa kokeillaan erilaisia grafiikan tekniikoita: linoleikkausta, kuivaneulaa tai carborundumia.
Pienimmät osallistujat voivat kokeilla monotypiaa sormiväreillä tai kohopiirustusta styroksille.
Työpaja soveltuu kaikenikäisille, eikä edellytä erityisiä taitoja ja valmiuksia tai aikaisempaa
kokemusta (esteetön). Valmistuneet työt saa kuivumisen jälkeen mukaansa.

Etsimme uutta puheenjohtajaa
Olemme rakentaneet yhdistystämme reilun yhdistyksen periaatteilla, vastuullisesti ja jäseniä
kunnioittaen. Yhdistystä ja hallintoa on hoidettu hyvin. Nyt haemme yhdistyksen eturiviin uutta
puheenjohtajaa, joka valitaan syyskauden vuosikokouksessa. Meille on tärkeää, että voimme jakaa
tasapuolisesti toiminnan haasteita ja kunnioittaa vastuunkantajien mahdollisuutta kantaa kuormaa.
Puheenjohtajan tehtävä on johtaa yhdistyksen tehtävää ja hallituksen työskentelyä.
Puheenjohtajan ei tarvitse olla kaiken taitaja vaan yksi meistä, oppija ja joukkuepelaaja. Jotta
tekisimme reilua työnjakoa, pyydämme, että jäsenistö ottaa hakuilmoituksen vakavasti. Nyt uuden
puheenjohtajan valinta on välttämätöntä toiminnan, jatkuvuuden ja laillisuuden kannalta. Yhdessä
jakaminen tekee vapaaehtoistyöstä iloisen ja tekijäänsä kannattelevan asian. Jos koet olevasi
etsimämme ”ratkaisijan” paikalla, ota pikaisesti yhteyttä: 0500975615, tommirantanen[at]kslty.fi.
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Tule rakentamaan reilua yhdistystä!
Yhdistyksen tehtävä on
•
•
•

toimia lihassairaiden ja heidän elämäänsä osallisten yhdyssiteenä, kumppanina ja
vaikuttajana
neuvoa ja tuottaa sisältöä verkostossaan
tarjota vertaistukea ja mielekästä osallisuutta

Usein koemme toiminnan mielekkääksi, kun saamme
•
•
•
•
•
•
•
•

yksilöllistä kohtelua, arvostusta ja tunnustusta tehtävistään
mahdollisuuden osallistua omien resurssiensa mukaan ja omista lähtökohdista
tukea ja tietoa itselle, tehtävän suorittamiseen tai tiedon keneltä voi pyytää apua
mahdollisuuden tulla kuulluksi ja tarpeet huomioonotetuiksi
tiedon vaikuttamismahdollisuuksista ja tilaisuuden vaikuttaa toimintaan
mahdollisuuden kehittää ja kouluttaa itseään
mahdollisuuden kohdata samassa tilanteessa olevia ja jakaa vertaistukea
hyvän toimintailmapiirin, turvallisen ympäristön ja yhteisön, jossa kokea itsensä
hyväksytyksi sellaisena kuin on

Reilu yhdistyspuu
Mikä näistä puun oksista tai juurista on tällä hetkellä sinulle tärkeintä yhdistystoiminnassa? (lähde:
Tuuli Arponen, Reilua yhdistystä rakentamassa – opas reiluun yhdistystoimintaa, Invalidiliitto)

Entä, mitä itse haluat jakaa eli antaa ja saada? Kerro siitä meille Ota yhteyttä -verkkolomakkeella
https://keskisuomenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi/yhteystiedot/
Ystävällisin terveisin vpj Tommi Rantanen, 0500975615, tommirantanen[at]kslty.fi
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