24.8.2015
Hei Palovammayhdistyksen jäsen,
Syksy tekee tuloaan ja tässä yhdistyksen jäsentiedote tulevista tapahtumista: 1)
syystapaaminen lokakuussa Ruokolahdella sekä 2) vertaistukihenkilöiden koulutus
ensi vuonna.
Kevään Padasjoen leirin yhteydessä on sovittu, että yhdistys järjestäisi myös
syystapaamisen vuosittain samaan aikaan. Joten tästä eteenpäin toukokuun toiseksi
viimeisenä viikonloppuna ja lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna on luvassa
mukavaa ja mutkatonta yhdessäoloa palovammayhdistyksen toiminnan parissa.
Yhdistyksen tekevät sen jäsenet – tervetuloa kaikki mukaan!
HUOM!!! Jäsentiedottamiseen liittyen yhdistys haluaa talous- ja ympäristösyistä
tiedottaa mahdollisimman paljon sähköisesti eli sähköpostilla ja nettisivuilla.
Muistathan pitää sähköpostiosoitteesi ajan tasalla myös Iholiiton jäsenrekisterissä.
Uuden tai muuttuneen sähköpostiosoitteen voit helposti ilmoittaa www.iholiitto.fi
sivuilla (vasemmassa valikossa kohta ”päivitä jäsentietosi”).

1) Syystapaaminen Ruokolahdella
Tervetuloa mukaan palovammayhdistyksen syystapaamiseen perjantaista
sunnuntaihin 2.- 4.10.2015 Ruokolahdelle Etelä-Karjalaan hotelli Hirsirantaan.
Lauantaipäivää on tarkoitus viettää patikoiden noin 18 kilometrin lenkki - evästaukoja
unohtamatta. Myös lyhyemmän reitin kiertäminen on mahdollista. Jos patikointi ei
maistu tai ole mahdollista, on lähialueella (Imatra ja Lappeenranta) paljon muuta
tekemistä tarjolla.
Syystapaamisessa on oiva tilaisuus tutustua yhdistyksen jäseniin ja toimintaan.
Hinta
Majoitus 65 – 79 € / vrk, lopullinen hinta määräytyy huonetyypin (1hh tai 2hh) ja
osallistujamäärän perusteella ja varmistuu paikan päällä. Maksut paikan päällä.
Kaikki ohjelman mukaiset ruokailut (ks. alla) aikuisilta yhteensä 43,50 € ja lapsilta 412v 21,75 €.

Yhdistys tukee syystapaamiseen osallistuvia yhdistyksen jäseniä
maksamalla edellä mainitut ruokailukustannukset. Tuen mahdollistaa
yhdistyksen saama lahjoitus Oulun Fire Fighters ry:ltä. Suuri kiitos heille
toimintamme tukemisesta!
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Viikonlopun aikataulu
Perjantai 2.10.2015
Klo 15
alkaen
Klo 17

Saapuminen ja majoittuminen
Hirsirantaan
Päivällinen
Illalla saunaan

Lauantai 3.10.2015
Klo 8-10
Aamiainen
Aamiaisen jälkeen patikkaretki tai muuta
tekemistä
Päivällinen
Sauna
Sunnuntai 4.10.2015
Klo 8-10
Aamiainen
Yhteistä tekemistä
Lounas
Kotia kohti

Ilmoittautuminen 7.9.2015 mennessä
Ilmoittautumiset ja lisätietoja antaa Osmo Ravattinen (osmo.ravattinen@pp.inet.fi tai
040 541 9956). Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse kaikkien osallistujien nimet,
lasten iät, majoitustoive 1hh vai 2hh sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.

Mukaan & hyvä tietää
Mukaan reipasta retkeilymieltä, hyvät jalkineet ja säänmukainen vaatetus
patikkaretkelle lähtijöille.
Retkieväät voi hankkia Ruokolahdelta ennen patikalle lähtöä.

Ajo-ohjeet
Hotelli Hirsiranta sijaitsee Ruokolahdella osoitteessa Lomahovintie 3, 56120
Salosaari, Ruokolahti, puhelin ;+358 400 250 303.
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2) Koulutusta vertaistukihenkilöille ja sellaiseksi haluaville
Ensi kevään aikana on tarkoitus toteuttaa viikonlopunmittainen vertaistukikoulutus
yhteistyössä Iholiiton kanssa. Koulutukseen ovat tervetulleita niin nykyiset
tukihenkilöt kuin vertaistukiasioista kiinnostuneet. Vertaistuki on yksi
yhdistyksemme tärkeimmistä toimintamuodoista ja vertaistukihenkilöitä
tarvitaan lisää niin palovamman kokeneille kuin heidän
perheilleen/omaisilleen.
Mikäli olet koulutuksesta kiinnostunut, laita sähköpostia osoitteeseen
suomenpalovammayhdistys@gmail.com Näin saamme alustavasti kartoitettua
koulutuksesta kiinnostuneita. Kiinnostuksen osoitus ei vielä ole ilmoittautuminen eikä
sido mihinkään. Ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan
toivottaa yhdistyksen hallitus
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