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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!

  Aloitin puheenjohtajana tänä kesänä. Kiitän yhdistystä saamastani luottamuksesta ja tietenkin omia
taustatukijoitani.
  Kaikki päätökset tehdään hallituksessa yhdessä ja hyvässä yhteishengessä. Puheenjohtajuuden otin
vastaan avoimin mielin sekä yhteistyöhaluisena.
   Olen 53-vuotias, naimisissa ja kahden aikuisen lapsen isä. Eläkkeelle jäin noin kahdeksan vuotta sitten.
Vammauduin CRPS:sään, työtapaturmasta johtuen. Sen myötä liityin Invalidiliiton jäseneksi.
  Luonteeltani olen avoin ja aina valmis auttamaan siinä missä voin. Mottoni on "Ota nyt ihan rauhallisesti
vaan".

Pyrin ja toivon, että jäsenten olisi helppo lähestyä minua, ja asioiden hoitaminen olisi luontevaa.

Hyvää loppusyksyä teille kaikille!

Terveisin

Jouni Virtanen

KUTSU
Huittisten Seudun Invalidit ry:n
sääntömääräinen syyskokous

pidetään Sammun toimintakeskuksessa
27.11.2017 klo 18 alk.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,
mm. varapuheenjohtajan

valinta ja hallituksen jäsenten valinta.

Lisäksi päätetään kunniajäseniksi kutsutuista ja jaetaan
ansiomerkit.

Lähdethän mukaan tapaamaan uutta puheenjohtajaa!

JÄSENVASTAAVAN TERVEHDYS!

Yhdistyksemme piti ylimääräisen vuosikokouksen kesäkuun alussa ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi
Jouni Virtasen. Hänen tervehdyksensä löydät tästä alta. Muistutan sinua tässä kirjeessä
liittovaltuustovaaleista, jotka pidetään 6. – 17.11.2017. Jäsenemme Jaana Tiiri on vaaleissa ehdolla ja
hänen tervehdyksensä löydät seuraavalta sivulta. Syyskokouksemme pidetään 27.11.17 klo 18.
Tulethan sinne kertomaan, minkälaisista retkistä tai matkoista olisit kiinnostunut vuonna 2018.
Tarkempaa suunnitelmaa emme ole vielä tehneet.

Terveisin

Anne
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LIITTOVALTUUSTOEHDOKKAAN TERVEHDYS!

Hei! Täällä Jaana Tiiri, Huittisten Seudun Invalidien
Invalidiliiton liittovaltuustovaaliehdokas numerolla 56.

Olen 21-vuotias sosiaalialan opiskelija ja hyvin aktiivinen
järjestötekijä nuoresta iästäni huolimatta. Olen toiminut
Invalidiliitossa ja muissa vammaisjärjestöissä nyt jo viisi
vuotta. Toimin Huittisten Seudun Invalidien hallituksen
lisäksi Invalidiliiton nuorisotyöryhmän puheenjohtajana,
valtakunnallisen harvinaisyhdistyksen Amc ry:n
varapuheenjohtajana ja kokemusasiantuntijana mukana
valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalvelujen
muutoshankkeen ohjausryhmässä. Minulle on vuosien
saatossa kertynyt vankkaa rakenteellista osaamista, joka
yhdistettynä palavaan vaikuttamisen intohimoon luo
minulle vahvan motivaation päästä vaikuttamaan
Invalidiliiton liittovaltuustoon.

Liittovaltuustossa tahtoisin pitää ääntä paikallisten
yhdistysten puolesta. Kenttämme on elintärkeä
Invalidiliiton toiminnan ja vaikuttavuuden kannalta, mutta siihen kohdistuu tällä hetkellä paljon paineita ja
ongelmia. Monilla paikallisjärjestöillä on ongelmia uusien jäsenien saamisessa ja toiminnan jatkamisessa.
Liittovaltuustossa pyrkisin vaikuttamaan siihen, että paikallisyhdistykset saisivat enemmän tukea ja apua
siihen, että yhdistysten toimintaan saataisiin innostettua mukaan lisää nuorempia jäseniä, jotta jatkuvuus
saadaan turvattua. Olen itse saanut yhdistystoiminnalta paljon ja uskon, että toiminnan tulevaisuus
turvataan ulospäinsuuntautuneisuudella ja yhteistyöllä. Yhteishenkeä ja vahvaa liittolaisuutta tarvitsemme
myös edunvalvonnassa, jotta voimme vastata yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon asettamiin
haasteisiin ja huolestuttaviin tulevaisuudennäkymiin vammaispalveluiden osalta.

Näillä sanoilla toivon, että voin luottaa siihen, että olen ehdokkaanne liittovaltuustovaalien
äänestyspäivinä. Jos tieni avautuu liittovaltuustoon saakka, voin luvata olevani luottamuksenne arvoinen!

Jaana Tiiri, numerolla 56
Sosionomiopiskelija, järjestövaikuttaja
jaanatiiri@gmail.com


