Medlemsblad 01/17

En liten gest (tidigare Valinsamlingen) är en insamling, som i samband med valen genomförs till
förmån för det inhemska handikapp- och folkhälsoarbetet. Valinsamlingen anordnas i form av
bössinsamling på röstningsplatserna.
Insamlingen En liten gest grundar sig på ett omfattande samarbete mellan organisationerna. I
kommunerna genomför organisationernas lokalföreningar insamlingsarbetet med frivilliga krafter.

Bössväktaren – insamlingens själ
Bössväktarens viktigaste uppgift är att vara vänlig och tacka varje givare. Bössväktarens arbetsinsats är av omätbart värde för insamlingen. Det är bössväktarnas och de övriga frivilligas
arbetsinsats som gör det möjligt att anordna denna insamling.
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Hejsan!

Vasa, mars 2017

Här kommer årets första medlemsblad.
I det finns information om aktiviteter som händer på våren.
Välkomna på årsmötet !
Det hålls onsdagen den 22 mars kl. 18.30 på DUV-kansliet.
Är du intresserad av att komma med i föreningsarbetet
eller har du önskemål och idéer, ta kontakt med mig.
Det är tacksamt då medlemmar hör av sig.
Då kan ny verksamhet ordnas, om det är möjligt,
så att alla har utbyte av den.
Det är snart kommunval och med det insamlingen ”En liten gest”.
Föreningen deltar i insamlingen.
Därför behöver vi frivilliga personer som sitter som väktare vid insamlingsbössorna.
Varje val har det samlats in mycket pengar till föreningen.
Motionskampanjen pågår hela april månad.
I den kan alla delta.
Utmana varandra att röra på er!
Är du flitig och har tur kan du vinna fina priser.
Hälsningar

Christina Mannfolk
Verksamhetsledare
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DISCO
För vem?

För skolbarn med funktionsnedsättning

Var?

i Eksalen, Folkhälsanhuset Wasa,
Rådhusgatan 25 i Vasa.

När?

torsdagen den 16 mars kl. 17.30-19.30.

Samtidigt ordnas en träff för föräldrarna i kafferummet.
Anmälning senast 14 mars till 040 5434556 eller vasanejden@duv.fi (både föräldrarna och barnen).
Inträdet till discot: 3 €.
Kaffeavgift för föräldrar: 2 €.

Arrangör:
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Om det finns intresse, ordnas buss från Vasatrakten.
Mera information och anmälningar till skjutsen senast 15 mars till:
vasanejden@duv.fi eller 040 543 4556
Sidan 5

SYSKONTRÄFFAR för barn i förskole– och skolåldern
När:

Tisdagar den 14.3, 4.4, 25.4 och 16.5 kl. 17.30-19.30

För vem:

Syskon till personer med funktionsnedsättning.

Anmälning: Till vasanejden@duv.fi eller telefon 040 543 4556 senast 13.3
Ledare:

Benjamin Fridlund

Kostnad:

15 €

Första träffen hålls på DUV-kansliet då vi bekantar oss med varandra, spelar spel och leker lekar.
4.4 Teaterbesök; Aladdin, 25.4 musik– och pysselkväll och 16.5 picknickutflykt med kubbspel

DRAMAKURS

Två fjärdeårsstuderande på scenkonst söker en grupp att
göra drama och teater med.
Vem:
När:
Plats:
Anmälning:
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För personer med utvecklingsstörning, i alla åldrar.
Tisdagar 11.4, 18.4, 25.4, 2.5, 9.5 klockan 15-17
I Novias utrymmen på Kasernområdet i Vasa
senast den 29 mars till Christina Mannfolk på DUV i Vasanejden,
vasanejden@duv.fi, 040 543 4556

Jag deltar i motionskampanjen som pågår 1 till 30 april 2017

Namn:___________________________________________________
Adress:__________________________________________________
Telefon:__________________________________________________
Regler:


Du får sätta högst ETT kryss per ruta då du motionerat.



Du får kryssa i att du använt trapporna istället för hissen om du använt
trapporna VARJE GÅNG under en dag istället för att ta hissen.



På de tomma raderna kan du själv fylla i sådan motion som inte redan finns
på listan.



Bland alla som motionerat minst fem gånger i veckan utlottas ett Tropiclandiabesök och hygienprodukter.



Ge eller sänd ditt motionskort SENAST fredagen den 12 maj 2017 till:
DUV i Vasanejden
Storalånggatan 60
65100 Vasa
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1-30.4.2017
Minst 30 min/gång
Promenad
Stavgång
Cykla
Simma
Bowla
Spela fotboll
Spela innebandy
Spela tennis
Spela golf
Spela boccia
Spela ishockey
Annan bollsport
Dans
Sittdans
Gymnastik
Fysioterapi
Gå på gym
Minst 15 min/gång
Joggning
Åka sparkstötting
Skida
Skrinna
Dammsuga/städa
Alltid använda trappor
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Kallelse till årsmöte
onsdagen den 22 mars 2017
kl. 18.30

Härmed kallas alla medlemmar
i DUV i Vasanejden r.f. till årsmöte.
Årsmötet hålls på DUV:s kansli,
som finns på Storalånggatan 60.
Föreningen bjuder på kaffe, te och något gott att äta.

VÄLKOMNA!
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DUV i Vasanejden r.f.

Föredragningslista

Årsmöte

2017

Tidpunkt:

22.03.2017 kl. 18.30

Plats:

DUV:s kansli, Storalånggatan 60, ingångfrån gårdssidan

1. Mötets öppnande och konstaterande av dess beslutförhet
2. Val av mötets ordförande, viceordförande, sekreterare och protokolljusterare
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Meddelanden
5. Beslut om verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse år 2016
6. Beslut om ansvarsfrihet för DUV:s styrelse år 2016
7. Beslut om verksamhetsplan och budget för år 2017
8. Beslut om medlemsavgift för år 2017
9. Val av ordförande för år 2017
10. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter för år 2017
11. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för år 2017
12. Övriga ärenden
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Nu har vi vår möjlighet att påverka kommunalvalskandidaterna och ställa frågor!

Inbjudan till tvåspråkig

VALPANEL
kring handikappfrågor

Inbjudna kommunalvalskandidater från olika partier diskuterar och svarar på
frågor som berör handikapperspektiv torsdagen den 30.3 kl.17-20, Vasanejdens Föreningar rf:s föreningscenter, Korsholmsesplanaden 44, 2 vån.

17.00

Kaffe

17.30

Nyheter från SOTE, Jukka Kentala

18-20

Paneldiskussion

Förhandsfrågor till panelen kan skickas till info@vaasanseudunyhdistykset.fi
senast den 20.3.2017.

Välkommna!
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I höstas samlades vi - föräldrar, anhöriga
och personer med utvecklingsstörning för att diskutera självbestämmande.
Nu kan vi berätta för kandidaterna hur det
är och vad som inte fungerar och fråga
om deras syn på saken.
Här är frågor som Steg för Steg arbetar
för.
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