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Keväinen tervehdys kaikille palovammayhdistyksen jäsenille,
Tässä tiedotteessa on yhdistyksen ajankohtaisia asioita näin kevään korvalla.
Palovammayhdistyksen hallitus on järjestäytynyt ja aloittanut kautensa puheenjohtaja Ulrika Björkstamin johdolla.
Hallituksen jäseniä ovat Marko Nurmola, Martin Meimer, Heli Tilaéus, Katri Nurmola, Eero Sarkonsalo ja Mari Trinidad.
Varajäseninä Pentti Kähkönen ja Timo Pesonen. Hallituksen tavoitat parhaiten sähköpostitse
suomenpalovammayhdistys@gmail.com Luethan myös puheenjohtajamme tervehdyksen 

Kesän 2017 tuettua lomaa vietetään Pajulahdessa – hae 10.4. mennessä
IhonAIka 1/2017 lehdessä oli tietoa tuetuista lomista. Muistathan, että palovammayhdistyksen jäsenille tarkoitettu
tuettu loma on 10.-15.7.2017 Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa. Omavastuuosuus on aikuisilta 20 € / vrk, alle
17-vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta. Lomalle haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.mtlh.fi
viimeistään 10.4.2017.

Kalentereihin syystapaaminen 7.-8.10.2017
Pistä kalenteriisi yhdistyksen syystapaaminen lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Mitä tehden ja missä haluaisit
syystapaamista viettää? Ajatuksia ja ideoita voit lähettää hallitukselle sähköpostitse tai kertoa Padasjoen leirillä.

Padasjoen leiri ja yhdistyksen vuosikokous
Varma kevään merkki on perinteinen koko perheen Padasjoen leiri. Leiri pidetään toukokuussa
26.-28.5.2017 Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) leiri- ja koulutuspaikka Palotaruksessa.

Ilmoittautumiset 12.5.2017 mennessä Markus Karkmanille mieluiten sähköpostitse karkman(at)iki.fi tai puhelimitse
0400 826573. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien osallistujien nimet sekä lasten iät, mahdolliset ruokaaineallergiat sekä se, haluatteko majoittua mökissä vai päärakennus Palokärjessä (4hh).
HUOM! Kaikilta Palokärjessä majoittuvilta peritään leirimaksun lisäksi 7,50 €/hlö liinavaatteista.
Ilmoita myös, yövyttekö yhtenä vai molempina öinä (hinta on sama yöpyi sitten yhden tai kaksi yötä).
Majoituspaikkoja on rajoitetusta ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
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Leiriohjelmassa ainakin:










Mukavaa seuraa niin lapsille kuin aikuisille
Rentoa yhdessäoloa iltanuotion äärellä
Mölkkyä ja muuta pelailua
Arpajaiset
Hyvä sauna – mahdollisuus heittää talviturkki
Vertaistukea: kohtalotovereita, tarinoita ja vinkkejä
Uusille jäsenille tietoa ja tutustumista yhdistyksen
toimintaan
Risto Heikkinen Iholiitosta paikalla lauantaina
Lauantaina yhdistyksen vuosikokous

Leirimaksu
Aikuiset 35 €, alle 12v lapset 15 € ja alle 3-vuotiaat maksutta. Yhdistykseen kuulumattomien aikuisten
osallistumismaksu on 50 €, lasten hinnat samat kuin edellä. Leirimaksut maksetaan paikan päällä käteisenä.

Hyvä tietää:
 Ruoat Padasjoen leirillä tarjoillaan aamupalasta iltapalaan seisovasta pöydästä päärakennuksessa. Iltaisin
pihalla on leirinuotio, jossa paistetaan makkaraa ja lettuja.
 Mökeissä majoittuvat: omat makuupussit tai lakanat mukaan. Peseytymismahdollisuus on rantasaunalla.
Omat pyyhkeet ja laudeliinat mukaan.
 Palokärjessä on liinavaatteet ja kaikilta Palokärjessä majoittuvilta peritään liinavaatemaksu 7.50 €/hlö, joka
maksetaan leirimaksun yhteydessä.
 Säänmukainen vaatetus mukaan. Leirillä ollaan paljon ulkona.
 Arpajaiset ovat perinteinen ohjelmanumero leirillä, joten jos saat mukavia arpajaispalkintoja, niin tuo
mukanasi.
 Leiripaikkaa lähimmät palvelut löytyvät Padasjoelta.

Ajo-ohjeet
Leiripaikka on Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) leiri- ja koulutuspaikka Palotarus.
Osoite: Kelkutteentie 147, Padasjoki. Lisätietoa leiripaikasta löydät internet-osoitteesta www.spek.fi
Leiripaikka sijaitsee tien nro 24 varrella. Muutama kilometri Padasjoelta etelään on kyltti Iso-Tarus.
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KUTSU
SUOMEN PALOVAMMAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2016

Kutsumme sinut Suomen Palovammayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Padasjoen leirin
yhteydessä la 27.5.2016. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valitaan kokousvirkailijat: kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi
ääntenlaskijaa
Työjärjestyksen hyväksyminen
Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen esittäminen
Edellisen tilivuoden tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimintakaudelle
Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilikaudelle
Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen tulevalle toimintakaudelle
Hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sääntöjen 4 pykälän mukaisesti erovuoroisten tilalle
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle
Kokousedustajien ja varajäsenten valinta Iholiiton kokouksiin
Jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet
Jäsenten kokoukselle tekemät ehdotukset
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus
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Hei,
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2017 koko jäsenistöllemme minunkin puolestani.
Kuluva vuosi on yhdistyksemme 27. toimintavuosi ja allekirjoittaneelle toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtajana. Katse
on tässä vaiheessa vuotta tiukasti toiminnan suunnittelussa sekä uusien jäsenien aktivoinnissa toimintaan.
Tärkeimpänä kohokohtana on perinteisesti yhdistyksellämme ollut Padasjoen leiri, jonka yhteydessä järjestetään myös
yhdistyksen vuosikokous. Leirin kutsukirjeen löydät tämän jäsenkirjeen liitteenä ja kannustankin myös uusia jäseniä
tulemaan avoimin mielin mukaan!
Itselleni leiri oli aikoinaan ensimmäinen kokemus yhdistyksen toiminnasta. Tuolloin oli omasta onnettomuudestani
kulunut vasta puolisen vuotta ja olin viime hetkiin asti epävarma osallistumisestani. Mielen täytti monenlaiset
kysymykset: Mitä leirillä oikein tapahtuisi? Minkälaista porukkaa siellä oikein olisi? Uskallanko kohdata tämän näköisenä
niin monta uutta ihmistä kerralla?
Pelkoni ja epävarmuuteni hävisivät kuitenkin jo alkumetreillä paikalle jo saapuneiden jäsenten toivottaessa minut ja
vanhempani lämpimästi halaten tervetulleiksi. Oli virkistävää tuntea yhteenkuuluvuutta muiden kanssa ja toipumisen
alkuvaiheessa oli myös tärkeää saada kokemus siitä, ettei kukaan hämmästellyt ulkonäköäni tai kysellyt sen enempää
onnettomuuteeni liittyen. Sain kertoa juuri sen verran kuin itse halusin ja vastaavasti kysyä muiden
toipumiskokemuksista. Leirillä oli myös sopivasti tilaa ja aikaa niin omissa oloissa istuskeluun kuin yhteiseen
kanssakäymiseen. Mitään ei ollut pakko tehdä ja toisaalta samalla tarjoutui mahdollisuus monenlaisiin keskusteluihin.
Vertaistuen voimaa ei voi liikaa korostaa ja siksi toivonkin tapaavani tänä vuonna leirillä monta uutta kasvoa, niin uusista
kuin vanhoistakin jäsenistämme!
Viime vuonna leirin lisäksi merkittävimmät tapahtumat yhdistyksemme toiminnan kannalta oli usean vuoden tauon
jälkeen järjestetty vertaistukikoulutus. Vertaistuki on toiminnassamme keskeisellä sijalla, joten vertaistukijoiden
tapaaminen tullaan järjestämään myös tänä vuonna toistamiseen lokakuussa. Toinen merkittävä muutos oli päätös
Iholiiton yhdistymisestä Allergia- ja astmaliiton kanssa yhdeksi isommaksi liitoksi. Itse katson yhdistymistä optimistisin
mielin, vaikka ilmassa onkin vielä paljon kysymyksiä, joihin vastauksia saataneen tämän ja seuraavan vuoden aikana.
Toivon, että muutos tulee näkymään entistä parempina resursseina järjestötyössä sekä mahdollisesti paikallisen tason
toimintana, sillä olemme kooltamme varsin pieni yhdistys, jonka jäsenet ovat levittäytyneet maanlaajuisesti. Kaikkien
jäsenten tavoittaminen on kuitenkin meille tärkeää, joten muistattehan olla yhteydessä ja lähettää ideoita toiminnan
kehittämiseksi myös tapaamistemme ulkopuolella!
Hyvää kevättä toivottaen sekä Padasjoen leiriä odotellen,
Ulrika

P.S. Muistathan myös yhdistyksemme Facebook-sivut! https://www.facebook.com/suomenpalovammayhdistys/

C/O Iholiitto ry
Karjalankatu 2 B, 3.krs.
00520 HELSINKI

suomenpalovammayhdistys@gmail.com
www.suomenpalovammayhdistys.fi
Nordea 200618 – 41392

