
 

 

 

 

 

JÄSENTIEDOTE 1/2023   26.2.2023 

 

Tervehdys 

Onkin ilo kirjoittaa teille ensimmäistä jäsentiedotetta yhdistyksen sihteerinä, edellisestä 

jäsentiedotteesta onkin mennyt tovi. Aikaisemmin tiedote oli taitettu lehtiseksi mutta sen 

toimittaminen jäsenrekisterin kautta ei ollut mahdollista, joten ulkoasua jouduttiin 

muuttamaan. Toimintaamme hankaloitti koronapandemia, jonka seurauksena toiminta oli 

hyvin pienimuotoista, kokoonnuimme ainoastaan rajoitteiden niin salliessa kokoustamaan. 

Onneksi nyt pandemia on takana ja päästy palaamaan normaaliin. Syyskokouksessa 

laadittiin toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle niin, että päästäisiin useampaan 

otteeseen kokoontumaan yhdessä treffien tai kokouksien äärelle, jossa voitaisiin yhdessä 

ideoida yhdistykselle lisää toimintaa. 

Yhdistyksemme puheenjohtajana jatkaa Markus Pohjonen ja allekirjoittanut aloitti 

vuodenalussa sihteerinä. Minuun voi olla yhteydessä jäsenasioihin liittyvissä asioissa, 

sekä jos haluatte liittyä yhdistyksen WhatsApp ryhmään niin siitä kannattaa myös 

ilmoitella. Ryhmässä käydään keskustelua tulevista reissuista, otetaan vastaan ideoita ja 

kun jokainen liikkuu vuoden aikana pitkiinsä voi sinne laittaa kuvia ja vinkkejä hyvistä 

vierailun arvoisista leirintäalueista tai muista paikoista. 

Yhdistyksemme jäsenmäärä on jatkanut hienoista kasvuaan ja meitä on nyt lähes 140. 

Tarkoituksemme on vuosittain laittaa ainakin yksi jäsentiedote näin alkuvuodesta, muutoin 

kokouksista sekä treffeistä laitetaan tekstiviestinä sekä sähköpostina infoa. Tähän 

tiedotteeseen on nyt koottu alkuvuoden toimintaa, minne ja milloin ollaan menossa. 

Kesälle ja syksylle on ajateltu myös yhteisiä treffejä, joita onkin oiva tilaisuus tulla 

ideoimaan kevätkokoukseen Paukun majalle Kannonkoskelle 1.4. Kevätkokouksen 

yhteyteen on järjestetty kevätkokoustreffit 31.3 – 2.4 johon olette tervetulleita. 

Seuraavalla sivulla onkin lisäinfoa tulevista tapahtumista sekä yhteystietoja. 

 

Talviterveisin  

Sanna Wiik  



 

Tulevia tapahtumia 

 

 

31.3 – 2.4 Kevätkokoustreffit Paukun Majalla (Peltolantie 75 43300 Kannonkoski) 

paikalle mahdollisuus tulla jo perjantaina viettämään hauskaa. Majalla on 

mahdollisuus majoittua muutamalle henkilölle sekä iso piha, johon saadaan 

mahtumaan autoja sekä vaunuja. Näillä treffeillä ei ole maksuja, yhdistys 

hoitaa majan kustannukset. 

 Ilmoittautumiset 27.3 mennessä  

Samille 040 – 536 7758 / sami.wiik@luukku.com 

 

 

1.4  Kevätkokous klo:14 Paukun maja (Peltolantie 75 43300 Kannonkoski) 

 Ilmoittautumiset tarjoilujen takia 27.3 mennessä  

Samille 040 – 536 7758 / sami.wiik@luukku.com 

 

 

19 – 21.5 Perinteinen kesän avaava Powerparkin reissu, netissä ilmoittautuen 

caravanpaikka 40€/vrk muuten 45€/vrk. 

Ilmoittautuminen 12.5 mennessä Powerparkin nettijärjestelmään, jonka lisäksi 

ilmoittaa osallistumisesta Samille 040 – 536 7758 / sami.wiik@luukku.com 

 

 

Muuta Kesälle oli ajatusta kalastus/erästely viikonlopusta esim. Koirasalmeen 

Kivijärvelle, lisäksi keskustelua on ollut kesäteatterista, sisävesiristeilystä 

yms... Muita treffejä oli tarkoitus ideoida kevätkokouksessa, joten sinne 

kannattaa suunnata! Yhdistys osallistuu treffeillä yleensä jollain pienellä 

summalla esimerkiksi saunaan, keilarataan, tarjoiluun yms…  

 

Yhteystiedot 

 

Puheenjohtaja Markus Pohjonen 040 – 526 8547 

markus.pohjonen@hotmail.com 

Sihteeri   Sanna Wiik 045 – 220 8440  

sanna.wiik91@gmail.com 
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