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Sääntömääräinen syyskokous su 27.11. klo 17.00 Olonurkassa. 

Tervetuloa! 
 

Pikkujoulujuhlaa juhlitaan ti 6.12. klo 12.00 Valkeaniemen Pirtillä Tammelassa. Tarjolla 

Cafe Tammelan jouluateria. Tanssimusiikista vastaa Jokisen eväät. Jos haluat joulupu-

kilta paketin, tuo mukanasi noin 5 euron arvoinen pikkupaketti.  

Lipun hinta: aikuiset 25 €, 4-12 –vuotiaat lapset 12 €, alle 4-vuotiaat maksutta. Niille, joil-

la on letkuruoka, hinta on 5 €. Lippu maksetaan paikan päällä, joten varaathan tasa-

rahan mukaan. Juhlaan ei ole yhteiskuljetusta. Ilmoittautumiset Tainalle,  

p. 050 3369 115 viimeistään 22.11. Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot.  

Karaoke jatkuu normaalisti tiistaisin Olonurkassa 17.30-19.30. Poikkeuksena: 

Joulukaraoke 13.12. klo 17.30-19.30 Olonurkassa.  Karaokea ei pidetä 20.12. 

Karaoke taas normaalisti 27.12. alkaen.  

Yhdistykselle on myönnetty tuettu loma ajalle 1.-6.5.2023 Virkistyshotelli Yyterissä. Lo-

man teemana on vertaistukiloma. Omavastuuosuus on aikuiselta 100 €/ 5 vrk.  Loma 

sisältää majoituksen 2 h huoneissa, täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen) ja 

vapaa-ajan ohjelmaa. Tuetulle lomalle haetaan Solaris-lomien hakemuksella.  

Hakulomakkeita saa Tainalta tai hakemuksen voi täyttää Solaris-lomien nettisivuilla. 

Palauta huolellisesti täytetty lomake 31.12.2022 mennessä Tainalle suljetussa kirjekuo-

ressa. Kääntöpuolella ohjeita hakemuksen täyttämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hakulomakkeen täyttöohjeita: Samassa taloudessa asuvat täyttävät vain yhden yhteisen lo-

makkeen. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi eli, jos olet ollut vuonna 

2022 tuetulla lomalla, et voi päästä lomalle vuonna 2023. Merkitse hakemukseen kaikkien sa-

massa taloudessa asuvien tulotiedot, vaikka joku perheenjäsenistä ei osallistuisikaan lomalle. 

Muista myös perustelut, miksi haet lomalle; ilman perusteluja lomaa ei voida myöntää. Ja se, 

että haet ryhmässä ”Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.” Huom! hakijan/hakijoiden ei 

tarvitse olla yhdistyksemme jäseniä! Lisätietoja hakemuksen täyttämiseen saa Tainalta.  

 

Hakemuksen voi palauttaa myös suoraan Solaris-lomille; muista silloinkin merkata lomakkeeseen 

kohtaan 2 ”Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.” Sähköisen hakemuksen voi täyttää So-

laris-lomien nettisivuilta. Solaris-lomat valitsee osallistujat taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin 

perustein. Lomalle valituille lähetetään kutsu ja omavastuulasku noin kuukausi ennen lomaa. 

 

Ja sitten vielä muutama tiedotusasia: 

 Moni on varmaan jo huomannut, että yhdistyksen kotisivut eivät toimi. Uusia ko-

tisivuja suunnitellaan parhaillaan, mutta tarkkaa päivämäärää ei osata sanoa, 

milloin uudet kotisivut voidaan julkaista. Sivut pyritään julkaista vuoden 2023 

alussa 

 Mikäli Salaman joulumarkkinat järjestetään, voi arpajaisvoittoja (huom. uutta 

tavaraa, ei käytettyä!) tuoda Olonurkkaan ja myyjäksi voi ilmoittautua Tainalle. 

 Kehitysvammaisten teemaviikkoa vietetään 1.-7.12. Teemaviikon aiheena ovat 

asenteet vammaisuutta kohtaan. Me Itse -yhdistys on laatinut viikon 2022 julki-

lausuman, jonka nimi on ”Asenteet kuntoon vammaisuutta kohtaan”  

 Ensi vuonna eli 2023 vietetään yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuotta. Tahtoisimme 

kuulla jäsenien ideoita, miten voisimme yhdessä juhlia 50-vuotista Tukiyhdistystä! 

 Joulukuussa ei ole kuukausitapaamista. Seuraava kuukausitapaaminen on su 

29.1.2023 klo 17 Olonurkassa.    

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista löydät tietoa myös Facebook –sivuilta Forssan 

Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jos Sinullekin jatkossa riittää sähköinen jäsenkirje, 

ilmoita siitä sähköpostiosoitteeseen info@forssanseudunkvtuki.fi tai Tainalle p. 050 3369 

115 

Hyvää loppusyksyä ja oikein hyvää joulua kaikille! 

Tukiyhdistysterveisin puheenjohtaja-Taina ja sihteeri-Eveliina 



 


