




JOUNI TENTATTA-

VANA

Halusin haastatella Jounia siksi, että hän 

on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuo-

sien aikana, mutta en muista onko häntä 

haastateltu lehdessä kertaakaan.

Esitin Jounille kymmenen kysymystä het-

ken mielijohteesta:

1. Kuka olet?

Olen Jouni Alvar Kaukonen.

2. Missä asut?

Asun Järvenpäässä.

3. Perhesuhteesi?

Olen naimisissa ja meillä on kissa.

4. Mikä on lempiruokasi?

Uunijauheliha.

5. Mitä harrastat?

Harrastuksiini kuuluvat lukeminen, 

tietokone ja poliittinen toiminta.

6. Mikä on tärkeintä elämässäsi?

Vammaisten asioitten edistäminen 

kristillisten perusarvojen mukaisesti.

7. Mikä on roolisi yhdistyksessämme?

Olen hallituksen jäsen ja toimin 

kokousten sihteerinä sekä olen Inva-

viestin päätoimittaja.

8. Mitä haluaisit muuttaa 

yhdistyksemme toiminnassa?

Toiminta on jo mielestäni 

monipuolista, mutta haaveena olisi 

päästä joskus yhdistyksen järjestämälle 

ulkomaan matkalle. 

9. Jos voisit, niin mitä muuttaisit 

maailmassa?

Toivoisin, että vammaisten tasa-arvo 

lisääntyisi  erityisesti kehitysmaissa.

10. Jos saisit loton päävoiton, niin 

mihin käyttäisit sen?

Rakennuttaisin ainakin Järvenpään 

Vapaakirkkoon hissin. Lottovoitto 

mahdollistaisi myöskin eläkkeelle 

jäämiseni. Matkustelisin vaimoni 

kanssa ulkomaille, kissa pääsisi 

hoitoon.

Ritva bingo-emäntänä



LAUTA JAKORTTIPELI-ILLAT

Löytyisiköhän  muita innokkaita jäseniä 

kokoontumaan Markkulaan joskus

peli-illan merkeissä. Voisimme pelata joko joitain 

korttipelejä tai lautapelejä.

Jokaisella on varmaan jotain lempipelejä itsellään 

joita voisi ottaa mukaan.

Lautapelien pelaaminen on erittäin  hauskaa ja 

rentouttavaa jos ei vaan ole

liian tosikko joka suuttuu häviämisestä.

Tiistaikerhon toimikunnan 
lisäapu  ohjelmasta 
päättäminen

Tiistaikerhon toimintasuunnitelma on 

vapaamuotoista. Tiistaikerhossa bingotaan, 

porukalla lauletaan taikka keskustellaan. Aiheet ja 

uudet ideat olisivat tervetulleita, mutta toiminnan 

tulisi olla edullista. Tiistaikerhossa on todella hyvä 

yhteishenki, mutta toimikuntaan kuuluu vaan kaksi 

kahvinkeittäjää ja kerhon vetäjänä on 

allekirjoittanut. Ohjelmaa miettiessä on otettava 

huomioon, että jokaisella kerholla, johon me 

kuitenkin kuulumme, on oma 

toimintasuunnitelmansa, johon jokaisella jäsenellä 

on oikeus osallistua. Niinpä askartelussa pystytään 

järjestämään myyjäisten avulla tuloja ja keräämään 

budjettia isommaksi. 

Sitä vastoin meillä tiistaikerhossa yleensä vain 

kulutetaan. Ainoa tapa saada lisää budjettiin on 

joko myydä pinssejä, mutta nykyään se ainakin 

tuntuu vaikealta, koska toivomus on saada 

pinssistä viisi euroa. Keräyksiä on nykyään vähän 

väliä ja ainakin Hakunilassa ihmiset osallistuvat 

isoihin keräyksiin mieluummin suoraan netin 

taikka puhelimen kautta ja katsovat, että se riittää. 

Sitten on muutama uskollinen, joka haluaa ostaa 

pinssin ja kannattaa invalidien toimintaa.

Jos yleinen toivomus saada pinssistä viisi euroa 

muutettaisiin kolmen euron hinnaksi, pinssit 

menisivät paremmin kaupaksi, sillä pienellä torilla 

toisensa tuntevat ja keskustelevat keskenään ja 

myyminen oman hinnan mukaan ei kyllä onnistu. 

Vaikka pinssien kauppaaminen on vaikeaa, onneksi 

saamme kerättyä bingovoittoja lahjoituksina tai itse 

tekemällä. 

Bingossa on eniten osallistujia. 

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös porukalla 

Vernissa-teatterissa käyminen. Osallistujat 

maksavat itse oman lippunsa ja vastaavasti 

tiistaikerho tarjoaa osallistujille kahvin ja pullan 

teatterikäynnin yhteydessä. Muuhun ei budjetti riitä.

Ritva Sirén

Ritva bingo-emäntänä



Teemme myyjäisiin käsitöitä: villasukkia, lapasia, 

myssyjä, kaulahuiveja ja muita

villatuotteita. Erilaisia helmikoruja, 

onnittelukortteja, kahvipussikasseja, monenlaisia 

ompelutöitä ja puutöitä.

Myyjäisiin leivomme myös

kakkuja esim. piimä-ja taatelikakkuja.

Meillä on myös arpajaiset kaikissa myyjäisissä.

Askartelukerhon

         PÄÄSIÄISMYYJÄISET  

Korson S-marketin aulassa
osoite Maakotkantie 19  lauantaina 
16.4.2011 klo 9,00-17,00

Myynnissä kerholaisten tekemiä 
käsitöitä, pääsiäiskoristeita, 
kuivakakkuja ym.

Pika-arpajaiset arvan hinta 1 euro

Askartelukerhon toiminta

Kerhomme perusidea on tuoda askartelun avulla 

iloa elämään.  Askartelutuotoksilla

keräämme varoja jäsenistömme toimintaan.

Meillä on joka torstai innokkaita naisia ja miehiä 

kokoontunut ensin kahville ja sitten

mennään tekemään mitä kukakin on tekemässä. 

Olemme saaneet myös uusia jäseniä

toimintaan mukaan mikä on erittäin kivaa. Uudet 

ideat ovat kerhossamme kullan

arvoisia. Näitä käsitöitä voi myös tehdä kotona, 

koska kaksi tuntia viikossa on aika

lyhyt aika. 

Pirkko ja Tarja

Askartelukerhon 

suosikkeja ovat 

laukkukorut. Tarja 

tässä nitä esittelee

Ompelu on myös kivaa Pirkon mielestä

Osaaja työssään neuvoo myös muita



Yhdistyksemme tekee kevätretken tiistaina 
24.5.2011, suuntana siis Marskin maja, mars!

Käymme tutustumassa marsalkka Mannerheimin metsästysmajaan Lopella, missä myöskin 

ruokailemme. Etukäteistietoa löytyy ”sieltä netistä” osoitteesta www.marskinmaja.fi  Sen jälkeen 

käymme tutustumassa Helsingin Invalidien Yhdistyksen kesäpaikkaan  Päättiään, joka sijaitsee myös 

Lopella. Päivän viimeinen vierailukohde on Vihdin kirkko. Vihdissä pidämme myös kahvitauon 

ennen kotimatkaa.

Matka tehdään inva-bussilla, jossa on pyörätuolipaikkoja rajoitetusti. Matkalla ei ole yleisavustajaa, 

jos tarvitset apua, niin ota avustajasi mukaan. Avustajan matka on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset sekä tiedot mahdollisista ruoka-allergioista yhdistyksen toimistoon 8.4.11 

mennessä puh (09) 832 4659 tai sähköpostilla toimisto@vantaaninvalidit.fi

Matkan hinta on 30 euroa sisältäen ruokailun sekä iltapäiväkahvit Vihdissä. Matka maksetaan bussiin 

tullessa. Muille kuin yhdistyksen jäsenille matkan hinta on 50 euroa.

Retken aikataulu

klo

09.00 lähtö Markkulasta

09.20 pysähdys Martinlaakson bussiasemalla Kivivuorentie 2

10.30 Marskin Majalla

13.30 vierailu Päättiällä

15.15 Vihdin kirkko sekä kahvitauko

17.30 Martinlaakson bussiasema, Kivivuorentie 2 > kotiin. mars, mars!

18.00 Markkulassa >kotiin, mars, mars!

Huom! ajat ovat noin aikoja lukuunottamatta lähtöä Markkulasta



Yhdistyksen palkintohyllyn edessä Ilmari Hara.











X-hyppy tuntemattomaan.

Roskia,roskia.



Älä ole liiikaa koneella



Espoon purjehtijat kesällä 2010.



Hyvän hallinnon keskeiset  

periaatteet 
  

•Avoimuus  
-tarvitaan yhteisön ja sen sidosryhmien välisen  
luottamuksen syntymisen ja säilymisen perustaksi.  
-mm. avoin raportointi sidosryhmille.  
 

•Rehellisyys (= täydellisyys)  
-tarkoittaa sekä suoraselkäistä toimimista että 
täydellisyyttä.  
-mm. taloudellisten tietojen raportoinnilta edellytetään, että  
se on totuudenmukaista ja että se antaa oikean ja riittävän  
kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta  
asemasta.  
 

•Tilivelvollisuus  
-hallitus on tilivelvollinen jäsenilleen 

 




