PohjoisHaagan Kotien Puolesta ry

Syystervehdys

Hyvät Pohjois-Haagan Kotien Puolesta jäsenet
Kesän jälkeen syksy saapui, tässä syystervehdys teille kaikille yhdistyksen jäsenille.
Haluamme kertoa teille, hyvät jäsenet, että Pohjois-Haagan Kotien Puolesta yhdistys on olemassa
ja odottaa vain turvallista aikaa jatkaa toimintaansa.
Valitettavasti poikkeuksellinen aika jatkuu emmekä vieläkään tiedä, milloin paluu normaaliin
arkeen tapahtuu, mutta sitähän ei tiedä kukaan. 24.8. johtokunnan kokouksessa pohdimme
kerhotapaamisten aloittamista, mutta päätimme jäädä silloin vielä katsomaan tilannetta. Emme
myöskään ole uskaltaneet järjestää retkiä, teattereita ym. ja hyvä niin, koska nyt ne pitäisi perua.
Näin äkkiä tilanteet muuttuvat, toivotaan kuitenkin, että tilanne ei pääsisi tämän pahemmaksi.
Mutta tiedoksi, että kerhot aloitamme heti, kun se on turvallista ja saamme kerhotilan
käyttöömme, samoin retket otetaan ohjelmaan, eli normaali Kotien Puolesta toiminta jatkuu, kun
olot normalisoituu.
Olemme ottaneet sen linjan, että emme riskeeraa teidän terveyttänne, vaan odotamme tilanteen
rauhoittumista.
Olemme hakeneet tuettua lomaa vuodelle 2021 Hyvinvointilomilta, neuvottelut heidän kanssaan
lomasta on vielä kesken.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 24.2.2020 ja siellä tehtiin seuraavat valinnat vuodelle 2020
Puheenjohtaja: Rauno Tynkynniemi 044 – 548 4983
Sihteeri:
Heli Tynkynniemi
044 – 596 3657 tynkynniemi@hotmail.com
Tal.hoitaja:
Ulla Hirvonen
050 - 401 6950
Johtokuntaan vuosille 2020-2021: Ulla Hirvonen, Mira Haanpää, Olga Semi ja Heli Tynkynniemi
Johtokunnassa jatkaa 2020: Aili Lönnqvist, Lasse Lönnqvist ja Marja Eskelinen.
Sääntömääräinen syyskokous, KUTSU.
Johtokunta kokoontui perjantaina 16.10. ja päätimme seuraavaa:
Mikäli korona tilanne sallii, syyskokous pidetään 4.11.2020 klo 16.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm. valitaan puheenjohtaja ja johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle.
Kokousjärjestelyt ovat nyt poikkeukselliset, tässä ohjeet:
Pyydämme ilmoittautumaan osallistumisesta etukäteen, 31.10. mennessä.
Näin tiedämme osanottajien määrän ja voimme valmistella tilat ja turvavälit.
Ennen kokousta soitamme jokaiselle ilmoittautuneelle ja varmistamme tilan ja kellon ajan, jos
tulee viime hetken muutoksia.
Ilmoittautumiset 044 5963657, Heli Tynkynniemi
Kokouksessa pitää käyttää maskia.
Toivomme, että jaksatte pitää itsestänne huolta ja toivottavasti voimme pian jo palata normaaliin
elämään.
JOHTOKUNTA

