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Ruskan värittämä tervehdys,
hyvä jäsen!

Kuva: Malin Holmquist

1. Ensin viralliset asiat

Yhdistyksemme nimi on nyt Aivoliiton Keski-Pohjanmaan Aivoyhdistys ry.
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämä Yhdistysrekisteri on 9.9.2021 vahvistanut
hakemamme nimen- ja sääntömuutokset. Muutokseen sisältyi myös hallituksen jäsenmäärän
supistaminen viiteen (7+2 varajäsentä > 5+2 varajäsentä).
Liiton suosittelemat, vuosikokouksessa 25.3.2021 päättämämme muutokset astuivat nyt voimaan.

2. Vattunkiin myös ensi elokuussa!

Elokuinen visiointi ja virkistyminen Vattungissa yhdessä uusien avh-perheiden kanssa onnistui
mainiosti! Lämmin Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille!

● Liiton tiimi Risto Lappalainen, Sari Seitsalo ja Inka Panttila toivat mukanaan uutterat
käsiparinsa sekä pullat ja makkarat ja lapsille vaahtokarkkeja

● Muonitustiimi Ari ja Markku & co keittelivät kahvia ”nonstoppina” ja hoitivat makkaragrilliä
● Seurustelutiimi vastasi siitä, että mahdollisimman moni pääsi keskustelemaan vertaisensa

kanssa.
● Tehtävärasteilla visioitiin, ideoitiin ja liikuttiin lähiluonnossa.

Koska väki viihtyi Vattungissa, varasimme jo Kokkolan Eläkeläiset ry:n mökin pihapiirin myös
16.8.2022 tiistai-iltapäiväksi. Tiedotamme toki tapahtumasta lähempänä, mutta
laitahan päivämäärä ”korvan taakse” jo nyt!

3. Kerhot käynnistyvät
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Kerhoihin on tullut uusia harrastajia / osaajia. Toivotamme heidät tervetulleiksi!
Kokoontumisajat ja ohjaajien yhteystiedot löydät mm. Aivoterveys-lehdestä 3/2021, s 33.

● BOCCIA-kerho 7.9. alkaen tiistaisin klo 16–17:30 uudessa paikassa, Rytimäen koulun salissa,
Rytimäentie 16. Ohjaajana Seppo Heininen, p. 040 523 4157

● PUUTYÖ-kerho 8.9. alkaen keskiviikkoisin klo 16–18 Hollihaan koululla, Pikiruukintie 4.
Ohjaajana opettaja Kimmo Järvelä, p. 044 320 4814

4. Syksyn muita tapahtumia

● JÄSENTAPAAMINEN to 14.10.2021 klo 14–16 Kokkolanseudun Omaishoitajat ry:n

kokoustila, Pitkänsillankatu 18, Kokkola

● JOULUJUHLA to 25.11.2021 KLO 18 - 20, Snellmankoti, Rantakatu 27, Kokkola. (Lisätiedot ja

ilmoittautumisohje marraskuun jäsentiedotteessa)

5. Yhdistysesite marraskuun jäsentiedotteen liitteenä

Esitteen teko on loppusuoralla ja se valmistunee lokakuussa. Jaamme niitä jäsenille, hoito- ja
kuntoutusyksiköihin sekä yhteistyökumppaneille.

Osallistu – vaikuta – anna palautetta

Terveisin
Hallitus

Yhteystiedot:
Esa Weckström, puheenjohtaja Sisko Väisänen, sihteeri, jäsensihteeri
040 056 0015 040 760 6275
esa.weckstrom@anvianet.fi sisko.vaisanen@pp1.inet.fi

Ari Kauppinen, varapuheenjohtaja
040 050 3033531
ari.kauppinen52@gmail.com
___________________________________________________________________

Aivoliitto - Aivojen ja puheen asialla

www.aivoliitto.fi
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