
 Jäsenkirje 1/2017 Oulun Seudun Kotien Puolesta ry                                

 

Hyvä yhdistyksemme jäsen!     
  

  

Kevät ja kesä ovat tulossa, vaikka talvelta vielä näyttää. Maailma kuohuu ja vapaaehtoistyötä 

tarvitaan entistä enemmän, pulassa olevia riittää. Onneksi maassamme on rauha, siitä pitää olla 

kiitollinen. 

Kevät/vuosikokous on tiistaina 21.2.2017 Aila Heikkisellä Kangaskontiontie 1 B 28, Oulu klo 

18.00. Esillä sääntöjen (9§) määräämät asiat. Tervetuloa. Ilmoitus on Oulu-lehdessä.  

Kevätjuhla Aleksinkulmassa 8.4.2017 klo 13.00. Odotettavissa taas ruokaa, kahvia, hauskaa 

ohjelmaa, yhteislaulua ja mukavaa yhdessäoloa. 

 

Jos jollakin on jäänyt jäsenmaksu v. 2016 syystä tai toisesta maksamatta, Oulun Seudun 

Kotien Puolesta ry:n tilinumero on FI20 5744 7720 0410 24. Mainitkaa jäsenmaksun vuosi 

2016.  Kun tuette yhdistystämme, saamme hieman toimintarahaa. RAY:n avustus oli huikeat 

850 €, sillä ei kummoista saa aikaan. Vaikka teemme työtä sydämellä, ei rahalla, kuluja on 

kuitenkin. V:n 2017 jäsenmaksulomakkeet ovat kirjeessä mukana. Mukana on myös 

yhdistyksen esite, jos joku haluaa liittyä jäseneksi. 

 

Kertaamme vielä, että meillä ei ole muita tuloja kuin nämä aina mainitut pienet arpajaistulot, 

ruokamenojen katteeksi peritty maksu,  toiminta-avustus Kotien Puolesta Keskusliitolta, sen 

rahan myöntää RAY ry. vuosittain, (pienenee vuosi vuodelta) ja jäsenmaksut.  

 

Suunnitteilla  pari retkeä kesällä, kohteet ovat vielä auki, ainakin toinen retki yhdessä Oulun 

Kuuloyhdistyksen kanssa.  Escurialiin Liminkaan voisimme mennä katselemaan kukkia ja 

eläimiä. Kuulostelemme, mikä muu paikka kiinnostaisi. Toimihenkilöihin voi ottaa yhteyttä ja 

antaa vinkkejä, kiitos. Hailuoto on ihana paikka ja sääkin on ollut joka kerta suotuisa. Myös 

perinteiset kevät- ja syysjuhlat vietämme jälleen. 
 

Yhdistyksemme on edelleen  käynyt kuukauden viimeisenä maanantaina klo 13.45 musiikkikerhon  

merkeissä Tuiran Palvelutalossa Oulussa.  Edelleen se on suosittu tilaisuus, johon osallistuu 

nykyisin 25-30 henkilöä joka kerta.Vietämme siellä tuokion laulaen vanhoja, tuttuja ja rakkaita 

lauluja. Toimintamme jatkuu tälläkin saralla. Tervetuloa. Kiitos auttajilleni myös. 

Kuulopalvelu on  jatkunut Tuiran Palvelutalossa pientä taukoa lukuunottamatta. Palvelussa autetaan 

kuulolaitteen kotihuollossa, käytössä ja puhdistuksessa. Oulun kuuloyhdistys vastaa toiminnasta, 

jota nähtävästi tarvitaan. 

 

Lomien haku järjestyy suoraan HVL:n (Hyvinvointilomat ry.) toimiston kautta. Puhelin 010 

830 3400.  Lisää hakulomakkeita voi tulostaa ”hyvinvointilomat.fi.”  tai tilata postitse myös 

Aila Heikkiseltä. Palauttakaa  joko postitse tai sähköisesti  suoraa Hyvinvointilomille. 

Tilaus- ja palautusosoite postitse: Hyvinvointilomat ry.  

Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.  

Toki tiedustella neuvoja voi Oulun Seudun Kotien Puolesta ry:n puhelimesta 044-348 8719 

Aila Heikkinen. Neuvon mielelläni. Täyttäkää lomake tarkasti, tulot ja menot, sairaudet 

kannattaa luetella ja sairauskulut myös. Mainitkaa myös, että haette Oulun Seudun Kotien 

Puolesta ry:n lomia.  Nämä kaikki tiedot auttavat loman saannissa, ja me kaikki olemme 

vaitiolovelvollisia luottamuksellisissa asioissa. 

 



Ensi kesän  lomapaikka ja aika: aikuisten loma Kylpylähotelli Sanissa Kalajoella 27.8.-

1.9.2017. Omavastuu 125 €. Hakuaika 5.3.-29.5.2017. Emme saaneet useampia jaksoja 

valitettavasti. 

 

Toivotamme uudet jäsenet (2) tervetulleiksi joukkoomme. On hyvä mieli, kun huomaamme, 

että lähimmäisten auttaminen kiinnostaa. TERVETULOA!.  

Jos sinulla on aikaa ja voimia tulla mukaan toimintaamme, niin ota yhteyttä. 

Tarvitsemme puheenjohtajan ym. aktiivisia ja idearikkaita henkilöitä joukkoomme. 

Johtokuntamme vanhimmat jäsenet ovat sairastaneet kovin, ei pian ole enää voimia 

toimia. Opetamme uudet henkilöt toimiinsa,  autamme ja neuvomme tarvittaessa. Työ 

ei ole vaikeaa, eikä vaadi paljon aikaa. Tämä on hauskaa, kun tähän paneutuu. Pari 

juhlaa ja pari retkeä vuodessa sekä kuukausikokoukset + kevät- ja syyskokous (yht. n. 

9 kertaa vuodessa).  

 

Vapaaehtoistyössä tarvitaan ihmisiä, joilla on halua auttaa ja olla tukemassa 

lähimmäisiä arjen keskellä. Kuuntelijaa tarvitaan aina, keskustelukaveri on 

tarpeellinen.  Katselkaa ympärillenne jos joukossanne olisi toimintahaluisia henkilöitä. 

Kiitos. 
 

Jos muutat, ole ystävällinen ja ilmoita uusi osoitteesi, näin postimme tavoittavat sinut. 

Yhdistyksemme yhteystiedot v. 2017. Muutamia henkilömuutoksia on tullut. 

 

Puheenjohtaja Aila Heikkinen 044-348 8719 

    heikkinen.aila@dnainternet.net 

 

Johtokunnan jäsen Kerttu Kukkonen 0500-58 2678 

    kerttu.kukkonen@nxe.fi 

 

Varapuheenjohtaja Anja Supperi   045-113 1193 

    anja.supperi@luukku.com 

     

Sihteeri  Tuula Heikkinen-Jämsä 0400-64 2674 

    tuuheja@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja Aila Laatikainen 044-982 1211 

    aila.laatikainen@mail.suomi.net  

     

Johtokunnan jäsen Minna Alahuhtala  050-383 2303 

    minna.alahuhtala@ouka.fi 

 

Johtokunnan jäsen Leena Leiviskä 044-980 1985 

    leiviska.leena@gmail.com  

   

Johtokunnan jäsen Sirkka Pieniniemi  040-556 4393 

 

Johtokunnan jäsen Sisko Leinonen 046-944 8690 

 

Hyvää mieltä kaikille terveisin: 

Aila Heikkinen pj.   Tuula Heikkinen-Jämsä sihteeri  
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