
Jäsenkirje 1/2022
Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry 

Puheenjohtajan tervehdys 
Terwehdys,

Hywää alkanutta Wuotta.

Yhdistyksemme kaipaa lisää vapaaehtoisia jäseniä 
toimintaan helpottamaan nykyisen sihteerimme 
tehtäviä sekä Hämeenlinnan kerhon vetovastuun 
ottajaa, jotta kerhotoiminta jatkuisi ja alueen 
jäsenet voisivat jatkaa tapaamisiaan ja 
vertaistukeaan. Jos nyt tunnet, että juuri Sinä olisit 
sopiva henkilö kyseiseen tehtävään tai tiedät jonkun 
toisen, niin älä epäröi, vaan tartu toimeen .
Yhdistystoiminta on antoisaa, uusia kokemuksia,
haasteita ja tuttavuuksia antavaa toimintaa.
Nyt se luuri käteen ja soitto allekirjoittaneelle tai
sihteerille.
Yt. Timo Välimaa, puheenjohtaja

Kerhotoiminta 
Kerhotoiminta Lahdessa; Kariston Nesteellä:
* torstaina 24.2.2022 klo 14-16
* tiistaina 22.3.2022 klo 14-16
* tiistaina 26.4.2022 klo 14-16
* tiistaina 17.5.2022 klo 14-16

Toimintaamme vahvistusta 
Yhdistyksen Facebook -sivujen ylläpitäjänä on aloittanut 
Henna Lehtinen henna.lehtinen6@gmail.com ja 
liikuntavastaavana aloittaa Pekka Sippo 
peki2000@yahoo.com 0400-407 136

Mikäli tiedossasi on henkilö, joka voisi toimia 
yhdistyksemme sihteerinä, jäsenasioiden hoitajana sekä 
ylläpitää yhdistyksemme sivuja, vinkkaa hänestä 
puheenjohtajalle.

TERVETULOA 
VUOSIKOKOUKSEEN 
LAHTEEN
Aika: Lauantaina 19.3.2022 klo 12-15
Paikka: Wanha Herra,Lahti
Aloitamme yhdistyksen tarjoamalla lounaalla 
klo 12, jonka jälkeen Liitosta Sirpa Kälviäinen vetää Asahi-
joogan. Klo 13 aloitamme vuosikokouksen.
 Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
10§ mukaiset asiat: Valitaan hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä 
liittokokousedustajat, hyväksytään vuoden 2021
vuosikertomus ja tilit, päätetään vuoden 2022
toiminnasta ja talousarviosta, muut sääntöjen 
määräämät asiat. Esityslista jäsenkirjeen liitteenä. 

Tiloihin pääsee pyörätuolilla. Olette lämpimästi 
tervetulleita keskustelemaan ja päättämään 
yhdistyksemme asioista.
Tilaisuuteen ei ole erillistä ilmoittautumista!

Hämeenlinnan kerho etsii vetäjää! Ilmianna itsesi!



HUOMIO 

Jäsenmaksut 

Pyydämme tarkistamaan jäsenmaksusi tilan. 
Mikäli vuoden 2021 jäsenmaksusi on vielä
maksamatta, pyydämme maksamaan sen 
välittömästi. 

Tarkistathan myös yhteystietosi ajantasalle 
nettisivuillamme tai olemalla yhteydessä 
puheenjohtajaamme. Meiltä puuttuu paljon 
puhelinnumeroita sekä sähköpostiosoitteita. 

Vertaistukihenkilö 

Yhdistyksemme vertaistukihenkilönä/neuvojana 
toimii Kali Kuivalainen 040 -751 7631 
kali.kuivalainen@gmail.com 

LIHASTAUTIPÄIVÄT on pandemian vuoksi siirretty pidettäväksi
syksyllä 2022 Liiton 50-vuotisjuhlien yhteydessä.

APUVÄLINEMESSUT järjestetään tänä vuonna Helsingin 
messukeskuksessa 11.-13-5-2022

Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry 
etelahameenlihastautiyhdistys.yhdistysavain.fi 

www.facebook.com/ehlyry 

Kali Kuivalainen 
kali.kuivalainen@gmail.com 

  040 751 7631 

044 5108 449

050 402 1051

Lihastautiliitto ry

puh.044 736 1030

fi 

Puheenjohtaja
Timo Välimaa  

040 5088 173 
ehlyry@gmail.com

           fax. (02)273 9701
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

  20100 TURKU
Läntinen Pitkäkatu 35

Lihastautiliitto ry
Jonna Marttinen

      järjestösuunnittelija / nuoriso- ja perhetyö
puh. 050 599 2473

  jonna.marttinen@lihastautiliitto.fi

  ajkrantanen@gmail.com

ALS-vertaistukihenkilönä alueellamme toimii
Aki Rantanen

        Jäsenasiainhoitaja, sihteeri, rahastonhoitaja
Ruut Heikkilä 

ruuthannehelmi@gmail.com

Vertaistukihenkilö

Liiton kevään tapahtumat
Tsekkaa Liiton järjestämät kevään tapahtumat yhdistyksemme
sivuilta ja ilmoittaudu niihin ajoissa.

Otathan rohkeasti yhteyttä häneen! 
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ETELÄ-HÄMEEN LIHASTAUTIYHDISTYS RY:n 

VUOSIKOKOUS 2022

Aika: lauantaina 19.3.2022 klo 13:00

Paikka: Wanha Herra

Laaksokatu 17, Lahti

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,

kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi

ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus

tilivuodelta 1.1. – 31.12.2021

6. Käsitellään toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2022

7. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös

tilivuodelta 1.1. – 31.12.2021, sisältää

tuloslaskelman ja taseen, luetaan

tilintarkastuskertomus

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille tilivuodelta 1.1. – 31.12.2021

9. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen
suuruus. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuiksi:

varsinaiset jäsenet 25 euroa 

kannattajajäsenet 25 euroa 

yhteisöjäsenet 45 euroa 

10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen jäsenmäärä on nyt
puheenjohtaja, sekä 4 varsinaista jäsentä ja
2 varajäsentä.

Erovuorossa ovat: 

Puheenjohtaja: Timo Välimaa 

Varsinaiset jäsenet: Ruut Heikkilä ja Kali Kuivalainen

Varajäsenet: Ritva Rantsi

Hallituksessa jatkavat: 

Varsinaiset jäsenet: Esa Isosaari ja Pekka Sippo

Varajäsenet: Sinikka Puolanne

11. Valitaan yksi toiminnantarkastaja

12. Valitaan edustajat ja varaedustajat
Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen,

yhdistyksellä oikeus lähettää viisi edustajaa.

13. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

14. Käsitellään muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

Toivotamme kaikki lämpimästi 

tervetulleiksi yhdistyksemme 

vuosikokoukseen 2022!




