HYVÄÄ OSALLISTUMISEN VUOTTA 2020!
Esteettömyys ja yhdenvertaisuus ovat teemoina
toiminnassamme etusijalla tänäkin vuonna. Myös työtä
kaikille ja osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan ja
keskusteluun ovat aiheita joita haluamme pitää esillä ja olla
mielipidevaikuttajia, kun palveluita suunnitellaan. Omalta
osaltamme järjestämme koulutusta ja pienimuotoisia tilaisuuksia,
joissa osallistujilla on mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja kokemiseen.
Myös alueellinen yhdistystoiminta on elpymässä,
Päijät-Hämeen sekä Kaakkois-Suomen yhdistysten kanssa. Tämän mahdollistaa
Invalidiliitosta saatava rahoitus.
Kesäaikaan toiminta keskittyy Sarvikuutin, ohjelma liitteenä. Sarvikuutti sijaitsee suojellun
harvinaisista linnuista tunnetun Kutajärven rannassa. Alue on esteetön, siellä voi
majoittua, vuokrata mökkejä, saunoja, veneitä. Ruokala on avoinna tapahtumien aikana,
kesäkeittiössä voi itse valmistaa ruokaa tai grillata grillissä. Sarvikuutti kesäkausi 9.5 –
26.9.2020.
Muuna aikana toimimme LINK Järjestökeskuksessa. Pyrimme järjestämään myös matkoja
ja osallistumaan LINKin järjestämiin tapahtumiin ja retkiin, seuraava on 10.6. Mustila
Arboretumiin ja Porvooseen. Seuraa ilmoittelua IT:ssä, ESS:ssa, yhdistyksen Facebook- tai
LINKin järjestöjen nettisivuilla. Kesäisin myös Sarvikuutin ilmoitustaululta.
Järjestökoulutusta Esteettömyydestä 21.4. klo 12.00 LINK. Yhdistyksen hyvä henki 15.6.
klo 10.00 Sarvikuutti ja syksyllä YK vammaissopimus 24.9. klo 12.00 LINK.
Tiedossa on tapahtumarikas kesä Sarvikuutissa. Tule sinäkin mukaan mukavaan
joukkoomme, tehdään kaikkea hauskaa yhdessä, niin ei pääse yksinäisyys vaivaamaan.
TERVETULOA!!!
PUHEENJOHTAJAT JA HALLITUS toivottavat kaikille hyvää yhdistysvuotta! Osallistutaan taas
tänä vuonnakin oikein aktiivisesti koulutuksiin ja tapahtumiin.
YHTEYSTIEDOT JA TOIMISTO
Toimisto avoinna kuukauden 1. tiistai klo 14–15 puh. 03 7827 535.
Sähköposti invalidit.lahti@phnet.fi
Puheenjohtaja: Satu Rekola-Muhonen, 040 555 2476
Neuvontapuhelin joka maanantai klo 15–16, 0400 551 884: Apua vammaisten ja
toimintarajoitteisten oikeuksista sekä tietoa sinulle kuuluvista tuista ja palveluista.
SARVIKUUTTI: majoitus- ja ruokatilaukset: p. 040 752 1144

Hallitus: Puheenjohtaja Satu Rekola-Muhonen, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Pirkko Vaittinen, Ritva Korhonen, Eero Nieminen, Erkki Partanen, Maire Pullola, Hannele
Purhonen-Sirén ja Pertti Virtanen.
JÄSENMAKSUT:
Varsinainen jäsen 20 euroa, Kannattaja- ja perheenjäsen 25 euroa, Kannattajayhteisö 50
euroa.
AJANKOHTAISTA:
Kevätkokous 14.4. Klo 15.00 kahvi 14.30 LINK järjestökeskus Hämeenkatu 26 a 3.krs.
Kuntosali ja istumalentopalloa tiistaisin 17 – 19 Verve tiloissa Launeenkatu 10, kausi
päättyy 26.5.

Alla olevalla maksulomakkeella voi halutessaan tukea yhdistyksen toimintaa,
älä maksa jäsenmaksua tällä lomakkeella.
Jäsenmaksulomake lähetetään maaliskuun aikana.

