Tiedote tammikuu 2020

Ryhmän maskotti Valtsu-kissa elää jo
kesässä, sitähän me kaikki odotellaan!

HAUKIPUTAAN ME ITSE RYHMÄ
Vanha vuosi on mennyt ja uusi tullut! Kiitän jokaista viime
vuodesta ja siitä, että olet ollut mukana ryhmässämme.
Uusi vuosi tuo tullessaan uudet haasteet. Haukiputaan
Me Itse ryhmälle tulee 10 vuotta täyteen. Juhlaa pukkaa…
Joulukuun 18.päivän kokouksessa oli tiukkaa äänestystä
uudesta puheenjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä.
Äänestyksen perusteella Sauli valittiin puheenjohtajaksi ja johtoryhmään tulivat valituiksi
Sari, Tero ja Ilkka varajäseneksi. Me kaikki kiitämme luottamuksesta. Haluamme toimia
seuraavat kaksi vuotta koko ryhmän ja jokaisen jäsenen hyödyksi ja iloksi.
Kokousjutut menivät aivan uusiksi. Uuden vuoden toiminnan aloitamme uudessa kokouspaikassa, eri päivänä ja uudella kellonajalla: (Pistä muistiin tai talteen!!)

Paikka on Haukiputaan asukastupa, osoite Jokelantie 1 L, se on keskustassa,
kirjastoa vastapäätä. Kokous on aina kuukauden toinen tiistai klo 16-19.00.
Tässä kevään tiistait: 14.1., 11.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
Ja syksyn tiistait: 8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12.
Juhlat ja muut tapahtumat ovat muina aikoina. Niistä tulee kaikille aina erikseen tietoa.
Johtoryhmä on hieman suunnitellut kokousten ajankäyttöä. Esitämme, että klo 16-16.30
kahvittelemme. Tarjolla on kahvia, teetä ja jotakin haukattavaa. Hinnat sovitaan 14.1.2020
kokouksessa. Kahvittelun jälkeen aloitamme kokouksen noin klo 16.30. Virallisen kokouksen
jälkeen voimme vielä vapaasti jutella ja kertoa kuulumisia. Taustalle jää vielä aikaa laittaa
paikat kuntoon ennen seitsemää, jolloin tupa on oltava tyhjä.
Paikallislehti Rantapohja kutsuu meidät tutustumaan lehtensä toimitukseen perjantaina
17.1.2020 klo 15.00 Revontie 2, 2. kerros, ovi C. Tule mukaan, mutta ilmoittaudu kuitenkin
taustalle 14. 1. mennessä joko ryhmässä tai puhelimella 040 74 99 121.
Tuleva vuosi on tosiaan juhlavuosi meille. Johtoryhmä ottaa mielellään vastaa ideoita,
ajatuksia ja toiveita juhlan suhteen. Juhla toteutuu vuoden lopulla, mutta valmistelut on
aloitettava mahdollisimman pian.
Kiitos vielä kerran menneestä ja toivotaan, että me yhdessä koemme kaikkea mukavaa
vuonna 2020. Haukiputaan Me Itse johtoryhmän puolesta
Sauli Lempiäinen
puheenjohtaja
Tarkempia tietoja saa taustalta Sirpa 040 74 99 121 tai smpykalainen@gmail.com

