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Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

pidetään Ruokaravintoa Amandassa perjantaina 11.11.2022 klo 17:00 
alkaen. 
Esillä sääntömääräiset asiat:

 valitaan puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset ja varajäsenet
 valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat
 hyväksytään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus
 määrätään päivälehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan
 muut mahdolliset asiat, joista ilmoitettava kirjallisesti 

puheenjohtajalle 20.10.2022 mennessä. 

Kokouksen jälkeen ilta jatkuu klo 18 alkaen pikkujouluruokailun merkeissä. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.11. mennessä tekstiviestillä puh. 040-7041877 
Birgitille , ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat. Tilaisuus on 
maksuton yhdistyksen jäsenille.

Syksyn vertaistoimintaa epilepsiaa sairastaville ja läheisille

Käsityökerho kädentaidot
Kerho kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 19.9.2022 Käpykankaan 
palvelukeskuksessa klo 13 .  Osoite Tapionkatu 4, Varkaus.

Ratsastusta Leko-Tallilla Kopolanniemellä lauantaisin klo 13-15
 la 17.9.   klo 13-15
 la 15.10. klo 13-15
 la 19.11. klo 13-15
 la 17.12. klo 13-15

Lapsiperheille ja muille ratsatuksesta kiinnostuneille ilmainen tapahtuma.
Kuljetus kimppakyydeillä, osoite Kopolanniementie 79, Varkaus. 
Ilmoittautumiset Anjalle (045 1135884) tekstiviestillä. 
 
Jooga jatkuu keskiviikkoisin kerran kuussa Naisten Salilla Forumissa 
Varkaudessa.

 ke 12.10. klo 13-14
 ke 16.11. klo 13-14
 ke 14.12. klo 13-14

Omavastuu 10 euroa/kerta. Ilmoittautumiset Anjalle (045 1135884) 
tekstiviestillä. 
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Keilaukset jatkuvat syyskaudella Varkauden Keilahallilla joka toinen 
sunnuntai .

 su    11.9. klo 14-15
 su    25.9. klo 14-15
 su    9.10. klo 14-15
 su   23.10 klo 14-15
 su    6.11. klo 14-15
 su  20.11. klo 14-15

Ilmoittautumiset Vesa-Pekalle puh. 040-748 9756 ratojen varaamista varten. 
Omavastuu 5 euroa/kerta.

Allasjumpat Uimahalli Ilopisarassa  8.9. alkaen torstaisin klo 18:00-19:15.
Puolisolle ja lapsille tarjolla uimalippuja. Omavastuu jäseniltä 2 euroa/kerta. 

Kävelyhaaste ajalle 15.9. - 15.10.2022.
Kuntoa kävellen, hallitus haastaa jäsenet kävelemään. Ilmoita kävelemäsi
askeleet Anjalle (esim. 1 km = 1500 askelta) tekstiviestillä (045 1135884) 
16.10.2022 mennessä. Kaikkien kävelijöiden kesken arvotaan 
yllätyspalkintoja syyskokouksen yhteydessä.

Elokuviin porukalla
Timo Koivusalon elokuva Pelle Hermanni tulee Maximiin Varkauteen 9.9. 
alkaen. Jos olet kiinnostunut yhteisestä elokuvaillasta niin ota yhteyttä 
Marjaan (yhteystiedot alla), yhdistys hankkii liput ja ”pikku purtavat”, 
omavastuu 5 euroa/henkilö.

Mahdollisista tapahtumien muutoksista ilmoitamme sähköpostilla ja Sinun 
Savo -lehdessä.

Hallitus
Puheenjohtaja Sihteeri 
Marja Huovinen Timo Huovinen
040 932 5444 0400 670 109
marja-l.huovinen@outlook.com timo.huovinen50@gmail.com
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