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Päivi Korolainen,puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

UKRAINAN TILANNE ON
MUUTTANUT MAAILMAA!

TULEVAT TAPAHTUMAT

KUTSU
KEVÄTKOKOUKSEEN

T Ä S S Ä  K I R J E E S S Ä100-v juhlavuosi jatkuu!

Pelastakaa Lapset  -juhlavuosi on saanut käänteen, jossa
pelkän juhlimisen sijaan on päällimmäisenä tilanne, josta
järjestö on saanut aikanaan alkunsa: sodan jalkoihin
joutuneet lapset tarvitsevat apua. Tämä sota on omassa
maanosassamme ja siksi se herättää erityisesti tunteita ja
auttamisen halua ja konkretisoituu ehkä myös turvallista
paikkaa etsivien ihmisten aaltona Suomeen. 

Me muistamme ainakin vanhempien sukupolvien
kertomusten perusteella ajat, jolloin olimme itse avun
kohteena. Siksi auttaminen tuntuu nyt luonnolliselta. Siihen
onkin monia mahdollisuuksia. On tärkeää ohjata oma
lahjoitus tai muu apu luotettavan kanavan kautta. Sellainen
on oma järjestömme Pelastakaa Lapset, jonka nettisivulta
löydät vaihtoehtoja. 
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukr
ainan-kriisi/ 

Yhdistyksessämme tulee myös valmiustoiminta
konkretisoitumaan entistä enemmän.  Yhteistyö
Perheentalotoiminnan, SPR:n ja muiden tahojen kanssa on jo
alkanut suunnittelupalaverien kautta. Vapaaehtoisia tarvitaan
maahan tulevien perheiden vastaan ottamisessa ja tilanteen
mukaan myös Lapsiystävällisen tilan pystyttämisessä ja sen
ylläpitämisessä. Ole yhteydessä minuun tai Perheentalon
Sinikka Rothiin, jos haluat tulla mukaan!

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi/
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi/
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Juhlavuotemme järjestelyssä tarvitaan myös vapaaehtoisia.
Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia!
Tarvitaan ihmisiä, joilla on osaamista ja kokemusta
digimaailmasta ja halua jakaa tietoaan, aikuisia ja lapsia,
joilla on ideoita lapsille mieleisten tapahtumien
toteuttamisesta ja ihmisiä, joilla on ylimääräistä syliä ja halua
kohdata lapsia ja perheitä.
Juhlavuoteemme kuuluu myös kampanjointi
jäsenhankinnassa, joten ota sinäkin  rohkeasti yhteyttä uusiin
ihmisiin ja kutsu mukaan Pelastakaa Lasten jäseneksi! Tarve
tälle toiminnalle ei näytä olevan loppumassa! Kaikille
toimijoille on jaossa roppakaupalla hyvää mieltä, jonka
auttamisesta saa!

Terveisin 
Päivi Korolainen 
Puheenjohtaja 
p. 044 027 3708 
iisalmi@pelastakaalapset.net 
paivi.korolainen@gmail.com

P.S. Tule kevätkokoukseen 21.3. Juodaan yhdessä
kakkukahvit!

Tulevia tapahtumia
20.3. klo 19.30 Laulu Rakkaudelle -Pelastakaa Lapset
100v. erikoisjakso MTV3:lla
"Musiikkia, naurua ja vähän kyyneleitäkin": 
Laulu rakkaudelle – Pelastakaa Lapset 100 v 

21.3. klo 18 Kevätkokous Perhekeskus Onni ja Ilona.
Kutsu tiedotteen lopussa! 
Juhlavuoden kunniaksi kakkukahvit!

29.3.Pelan Info-ilta siirretään syksyyn!

23-24.4. Pelastakaa Lasten liittokokous Helsingissä.
Valitsemme virallisen kokousedustajan
kevätkokouksessa.

29-30.4. Vappuhulinat, myyjäiset  ja kirpputori
Iisalmen Citymarketissa. Tule mukaan vapaaehtoiseksi.
Kirpputorille voi tuoda myyntiin hyväkuntoista tavaraa.

31.5. Perheentalon kevätkarkelot kaikille
vapaaehtoisille

20.8. Lastenjuhlat, joista tiedotamme lisää myöhemmin!
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JOKO OLET OTTANUT YHDISTYKSEMME
HALTUUN VERKOSSA?

http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/

https://www.facebook.com/iisalmenpelastakaalapset/

instagram: @iisalmenpela_ry

 
KUTSU

Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
keskiviikkona 21.3.2022 klo 18.00

 
Paikka: Perhekeskus Onni ja Ilona

 Pohjolankatu 6 L 6, Iisalmi
 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutokset
6. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja

toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta 
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle tai päätetään muista toimen piteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat
siihen aihetta

8. Valitaan yhdistyksen edustaja Pelastakaa Lasten liittokokoukseen 23-24.4.2022
9. Muut asiat

 
Kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä. Pyydämme ilmoittautumista

13.3.2022 mennessä, jotta voimme lähettää kokouslinkin ajoissa.
Tervetuloa kokoukseen!

 
Iisalmessa 10.1.2022

 
HALLITUS

 

http://iisalmi.pelastakaalapset.fi/
https://www.facebook.com/iisalmenpelastakaalapset/

