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Arvoisat jäsenet! 

 

Syksyn toimintakausi on täydessä käynnissä. Erilaiset urheilukilpailut avasivat syksyn 

vauhdikkaasti. Kisat olivat onnistuneet ja osoitus hienosta urheilujuhlasta. Hyvinkään 

köydenvetojoukkue voitti kultaa!  

 

Olemme järjestäneet toimintaa jäseniltä saatujen toiveiden mukaan. Hallitus toivoo aktiivista 

osallistumista tapahtumiin. Laulun juhlaa konsertilla keräämme varoja yhdistyksemme toiminnan 

tukemiseen samoin kuin joulumyyjäisilläkin.  

 

Marraskuun lopulla on yhdistyksen syyskokous, jossa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 

kesäleirien tulevaisuutta. Tule mukaan vaikuttamaan! 

 

Ideat, ehdotukset, tuumat, moitteet, kaikki ovat tervetulleita! Niitä voi esittää sähköpostilla 

hyvinkaan.kvt@gmail.com tai osoitteella Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry, co/ Tauriainen, 

Uudenmaankatu 40 b, 05800 Hyvinkää. 

 

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan Aamupostin yhdistyspalstalla ja yhdistyksen nettisivuilla 

http://www.hyvinkaankvt.net/59  

 

Hyvää syksyä toivottaen 

 

Anja Tauriainen, puheenjohtaja 

 

 

NUORISOTALO SILLASSA: Illat Hyvinkään Nuorisotalo Sillassa jatkuvat! Illoissa mukana kaksi 

nuorisoohjaajaa.  

Ma 19.9.16 klo17:30 - 19:30 teemana musiikki  

Ma 17.10.16 klo 17:30-19:30 teemana pelit  

Ma 21.11.16 klo 17:30 - 19:30 teemana teatteri 

Ma 19.12.16 klo 17:30-19:30 teemana joulu 

Jokaisella kerralla on tarjolla pikku purtavaa! Tarkoitettu n 15 v > 

 

ME ITSE: Me itse ryhmän toiminta jatkuu, kun on saatu ryhmälle taustatukihenkilö. Asiasta 

ilmoitetaan Aamupostin yhdistyspalstalla. 
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ELOKUVA: Elokuvanäytös erityislapsiperheille Juliassa (Hämeenkatu 34, Hyvinkää) 

la 24.9.2016 klo 10. Näytöksen elokuva on ”Doria etsimässä” (K7). 

Näytökseen pääsee mukaan myös pyörätuolia käyttävät ja tarvittaessa äänenvoimakkuutta ja 

valaistusta voidaan säätää katsojille sopivaksi. 

Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenmaksun maksaneille henkilöille ja avustajille ilmainen 

sisäänpääsy, muille 8 eur/hlö. Paikkoja on rajoitetusti, eli ilmoittaudu mahdollisimman pian. 

Ilmoittautumiset: irina.turunen2@gmail.com tai tekstiviestillä 040-849 8211. Puhelut arkisin klo 17 

jälk. ja viikonloppuisin vapaasti. 

 

LAULUN JUHLAA – KONSERTTI: 7.10.2016 KLO 19:00: Hyvinkääsali, Kauppatori 1 

Esiintyjät: Baritoni Markus Nieminen ja sopraano Hedvig Paulig 

Säestys Matti Heroja, juontaja Miia Lahti 

Ohjelmistossa mm. Oskar Merikannon ja Leevi Madetojan kappaleita, operetin helmiä ja ooppera-

aarioita sekä duettoja. 

Lipun hinta 22,50 euroa. 

Lippuja:  Lippu.fi  tai yhdistyksen hallitukselta hyvinkaan.kvt@gmail.com 

Konsertin tuotto menee Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry toiminnan tukemiseen. 

 

JOULUMYYJÄISET: Yhdistyksellä on pöytä Hyvinkään joulunavaustapahtumassa 19.11.2016 klo 9 – 

15. Paikka Hyvinkään torilla, mutta varmistuu myöhemmin. 

 

JOULUJUHLA: Paavolan Seurakuntatalolla su 27.11.2016 klo 16. Juhlan jälkeen kahvit.  

 

SYYSKOKOUS KUTSU: Tervetuloa syyskokoukseen ti 29.11.2016 klo 18:30 Onnensillassa, Siltakatu 

6. Aiheina kesäleirit ja sääntömääräiset asiat.  

TAKSIKYYTIEN OMAVASTUUT: Taksikyytien omavastuut: Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry: 

hallitus on päättänyt, ettei yhdistys maksa taksin omavastuuosuuksia kerhoissa käymisestä 

1.1.2017 alkaen.  

 

 


