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  !!! KOKO VUODEN 2019 TOIMINTAKALENTERI ON TÄSSÄ 

TIEDOTTEESSA, PIDÄ SIIS TALLESSA JA SEURAA AAMUPOSTIA !!!!!!! 

KEVÄT 2019 

Torstai 24.01. klo 14.00 – 16.00 Veteraanitalo: "Rakentava Hyvinkää",  kaupungin 

teknisen puolen asiantuntijat ja teknisen lautakunnan edustajat, kaikille avoin tilaisuus 

(Ei voittajaisia!), aloitetaan omakustanteisella kahvittelulla. 

Torstai 21.02. klo 14.00-16.00 Onnensilta, Tietosilta: Kevätkokous, tietoja vuoden 
toiminnasta, Keskusliiton kuulumiset, mm. liittokokoukseen valmistautuminen, 
yhdistyksen tarjoamat kahvit, voittajaiset  (Ota siis "voitto" mukaan arvottavaksi!) 

 
Torstai 28.03. klo 14 - 16 Veteraanitalo: Miten pikkuisten koululaisten koulunkäynti on 
muuttunut mummon ja papan ajoista. Kaverit ovat tervetulleita mukaan.  Voittajaiset. 
 
Torstai 25.04. klo 14 – 16 Veteraanitalo: Vappuennakko, pukeutumis- ja 
ohjelmahassuttelu omin voimin, mukana trubaduuri Seppo Lammi, yhdistyksen 
tarjoamat sima ja munkki, vappuiset voittajaiset. Vappuinen pukeutumiskoodi! 
 
Toukokuussa tehdään bussiretki ja pidetään kevätkauden päättäjäiset, joista 
tiedotetaan myöhemmin. 
 

SYKSY 2019 
 

Keskiviikko 18.09. klo 14 - 16  Onnensilta, Kaarisilta, syyskauden 

ensimmäinen iltpäiväkerho:  Kesän kuulumiset, keskusliiton kuulumiset, yhdistyksen 
syyskokoukseen valmistautuminen, voittajaiset. 
 
Torstai  10.10. klo 14 - 16. Onnensilta, Kaarisilta: Yhdistyksen syyskokous 
aloitetaan  klo 14.00.  Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat,  mm. 
henkilövalinnat ja vuoden 2020 toiminta talousarvioineen. Yhdistyksen tarjoamat  
täytekakkukahvit ja yhteiset syntymäpäiväjuhlat vuonna 2019 juhliaan 
viettäneille/viettäville. Voittajajaiset. 
 

Keskiviikko 20.11. klo 14 - 16 Onnensilta, Kaarisilta:  Aihe jäsenten toiveiden 

mukainen. Voittajaiset, 
 
Joulukuussa vietetään pikkujoulu ja syyskauden päättäjäiset. Paikka ja ohjelma 
yhdistyksen jäsenten toiveiden makaisesti 

 
Yllä mainittujen tilaisuuksien lisäksi voidaan järjestää muutakin ohjelmaa, josta 
ilmoitetaan erikseen edellisessä kerhossa ja paikallislehdissä. Seuratkaa tiedotusta. 
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OPINTOKERHOT JA MUU TOIMINTA 

❖ Käsityökerhossa tehdään "jotakin kivaa ja helppoa". Paikallislehdissä ja 
kerhossa tiedotetaan kokoontumisista. 
 
❖ Vesijumppa on Veteraanitalon lämpimässä altaassa tiistaisin klo 15.30  - 
17.00 Aloitus on tiistaina 08.01. Osallistumisoikeus vain yhdistyksemme 
jäsenillä. Kukin käyntikerta (sauna- ja allasmaksu)  maksetaan ohjaajalle.  
Keskusliitto järjestää koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia yhdistystoimijoille 
sekä yhdistyksen jäsenille. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen. 

 
TARKISTA YHTEYSTIETOSI! Jäsentiedote postitetaan tiedossa  olevaan 
osoitteeseen. Pidä tietosi siis ajan tasalla. Tarkista, että jäsenmaksusi 10 euroa 
vuodelta 2019 on suoritettu, jäsenmaksun voi maksaa kerhossa taloudenhoitajalle 
tai  maksaa yhdistyksen tilille FI46 1029 3007 2007 68. 

 
Yhdistyksen hallitus 2019 ja yhteystiedot  
 Puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä  Marja-Riitta Päivärinta, 040 4836177, 

marja-riitta.paivarinta@pp.inet.fi 
     

Varapuheenjohtaja Jussi Kukkola 044 5855 285, kukkola.jussi@gmail.com 
  

Järjestösihteeri Seija Hellström,  040 756 4105, 19hellstrom45@gmail.com 
 
Jäsenasiainhoitaja,taloudenhoitaja, ja lomavastaava Marja Suokas-Wahlsten, 
marja.k.suokas@gmail.com 

 

Arpajaisvastaava Eine Saarenmaa, 041 50 18 442, 
einesaarenmaa@outlook.com 

 

Kerhojärjestäjä  Tuula Matikainen, 040 865 460 
 
Harry Koski, 050 595 9523, harrysound@suomi24.fi 

 

Yhteistyö muiden järjestöjen ja tahojen kanssa 

 
 Järjestökeskus Onnensillassa on yhdistyksemme esitemateriaalia. 

Onnensillan kaikille avoimet tilaisuudet ja kahvio on tarkoitettu myös meidän 
yhdistyksemme jäsenille. Yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua 
Onnensillan ja Hyvinkää Yhdistykset ry:n  Hyy:n retkiin ja tapahtumiin niistä 
ilmoitettavien tietojen mukaisesti. Tämän jäsenkirjeen lisäksi toiminnastamme  
tiedotetaan  Hyvinkään Viikkouutisten ja Aamupostin  Yhdistykset-palstalla. 
Hyvinkään opiston syysohjelmassa mainitut kaikille avoimet yleisöluennot 

käsittelevät ajankohtaisia asioita ja niistä peritään pieni maksu paikan päällä. 

 

Toimeliasta vuotta 2019 toivottaen johtokunnan puolesta  
 

 Marja-Riitta Päivärinta Seija Hellström 

puheenjohtaja  järjestösihteeri 


