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Suomen Kampurajalkayhdistys ry
täytti viime vuonna 15 vuotta!
Näihin vuosiin on mahtunut paljon iloa, naurua, tapaamisia,
uusia ystävyyssuhteita, vertaistukea, jopa kyyneleitä. Kiitos
niin vanhoille kuin uusillekin jäsenille – tästä on hyvä jatkaa!
Yhdistyksen viestintää hoidamme jatkossakin nettisivujen
(www.skyry.org) kautta. Sivujen kautta voit mm. ottaa
yhteyttä, saada tietoa kampurajalkaan liittyvistä asioista sekä
yhdistyksen toiminnasta, liittyä jäseneksi, ilmoittautua
tapaamisiin sekä tilata kannatustuotteita. Jäsenkirje on
luettavissa myös kotisivuillamme.
Ajankohtaista tietoa toiminnasta löytyy myös yhdistyksen
kaikille avoimelta facebook -sivulta (Skyry ry). Suljettu
Facebook-keskusteluryhmä puolestaan löytyy nimellä Suomen
kampurajalkaiset, ja se vaatii ylläpidon hyväksymisen.
Viestintäämme kuuluu aikuisten sähköpostirinki sekä aikuisten
jäsensivu. Yhdistyksellä on myös oma Instagram-sivu (skyry2017).
Tietojen, kokemusten ja ajatusten vaihto on jatkunut vilkkaana
kaikissa kanavissa ja sitä toivomme myös jatkossa!

VUODEN 2018 KUULUMISIA
Skyryn jäsentapaamisia järjestettiin kaksi; kevättapaaminen
Kylpylähotelli Rauhanlahdessa Kuopiossa ja syystapaaminen
Laukaassa Kylpylähotelli Peurungassa. Kuopiossa tutustuttiin Puijon
torniin sekä sieltä avautuviin upeisiin maisemiin, ja vietettiin
yhteistä aikaa Kuopion keskustassa pelaillen sekä kylpylässä uiden.
Pääsimme tutustumaan myös savusaunan saloihin ja ulkoilimme
laavulla makkaranpaiston merkeissä.
Syksyllä
Peurungassa
tapaamiseen
osallistujia
hemmoteltiin
monipuolisella ohjelmalla, hyvällä ruoalla sekä kylpylän palveluilla. Lisäksi
päästiin kokeilemaan myös curlingia sekä Presidentin salaisiin asiakirjoihin
kytkeytyvää pakohuonepeliä (josta selviydyttiin täpärästi ennen ajan
päättymistä).
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Skyryn 15. -vuotisjuhlat
järjestettiin
Peurunkajärven
maisemissa Laukaan Valkolan
nuorisoseurantalolla
18.11.2018. Juhlassa kuultiin
hienoja musiikkiesityksiä sekä
nautittiin maistuvasta Skyrykakusta ja muusta tarjoilusta.
Erityisen juhlallista oli myös
yhdistyksen perustajajäsenen ja
puheenjohtajan Tytti Fryn
(kuvassa edessä) palkitseminen
Invalidiliiton
kultaisella
ansioplaketilla sekä muiden
perustamisvuodesta
2003
toiminnassa mukana olleiden jäsenten muistaminen Invalidiliiton pinsseillä. Liiton onnittelut, plaketin sekä
pinssit olivat jakamassa Mika Saastamoinen Invalidiliitosta (kuvassa oikealla). Juhlasta pois jääneiden
jäsenten puolesta pinssit tulivat noutamaan yhdistyksen nuoriso. Tilaisuuden jälkeen pinssit lähetettiin
postitse palkituille jäsenille.

Lahjapöydän upeat kampura aiheiset lasityöt on tehnyt
Hanna Virtomaa.
Muun muassa Hannan tekemiä
tekemiä kannatustuotteita
ostamalla voit tukea Skyryn
toimintaa.
Skyry.org -> Tue Toimintaa ->
Tuotteet
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VUOSI 2019
Vuonna 2019 jäsenmaksu on 27€ ja laskut ovat lähteneet jäsenille postitse. Jäsenmaksun suorittamalla tuet
yhdistyksen toimintaa. Yhteystietojesi muuttuessa otathan yhteyttä jäsensihteeriimme Marjo Östermaniin
(marjo.osterman@skyry.org). Täten varmistat jäsenkirjeen, tiedotteiden sekä laskun perille tulon.
Hallituksen yhteystiedot löydät kotisivuiltamme https://www.skyry.org/yhteystiedot/
HALLITUKSEN JÄSENET 2019:
Tytti Fry: Jatkan kiitollisena yhdistyksen puheenjohtajana. Paljon on vuosiin mahtunut ja paljon olen
vuosien varrella oppinut. Kiitos teille kaikille luottamuksesta. – Tytti, 2002 -syntyneen kampurapojan äiti
Suvi Laakso: Olen Suvi Laakso ja minulla on molemminpuoliset kampurajalat. Tulin valituksi yhdistyksen
varapuheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle. Kiitän luottamuksesta, ja jatkan mielelläni. Kiitos Teille kaikille.
Marjo Österman: Olen kahden kampurajalkaisen (Eeki 13v. ja Neea 12v.) äiti Rauman kupeesta, Unajasta.
Perheeseemme kuuluu lisäksi 19v. poika ja kampurajalkainen mieheni. Jatkan hallituksessa neljättä kautta,
nyt jäsensihteerin tehtävissä.
Theo Heino: Hei, olen Theo, 2002 syntynyt kampurajalkainen nuori ja toimin toista kautta hallituksessa.
Soitan kitaraa ja bassoa ja rakastan heviä. Minulle elämää ilman Skyryä ei ole koskaan tainnut ollakaan.
Pauliina Lahtinen: Hei! Olen uusi hallituslainen ja samalla yhdistyksen sihteeri. Skyryn toiminta on tullut
tutuksi poikamme synnyttyä vuonna 2015. 3-vuotiaalla Otsolla on molemminpuoliset kampurat. Asumme
Jyväskylässä ja Skyryn toiminnassa olemme olleet mukana erityisesti yhteisten tapaamisten kautta.
Marketta Rissanen: Olen toiminut kirstunvartijana muutaman vuoden ajan. Toiminnassa olen ollut mukana
alusta saakka. Olen kampurajalkapojan isoäiti.
HALLITUKSEN ULKOPUOLISET VASTUUHENKILÖT:
Jaana Romo-Inkeri: Olen ollut muutamien vuosien ajan yhdistyksen matkassa mukana, toimin
hallituksen tukena kotisivujen vastuuhenkilönä.
Tarja Mäkäräinen: Olen Tarja Oulusta. Minulla on molemminpuoliset kampurajalat. Löysin useita vuosia
sitten Suomen Kampurajalkayhdistyksen netin kautta etsiessäni tietoa kaikesta kampurajalkoihin liittyvästä.
Olen toiminut muutaman vuoden ajan yhdistyksen aikuisten vertaistukeen liittyvän sähköpostiringin
ylläpitäjänä. Vertaistuki on yksi voimavara samoja prosesseja läpikäyneiden kampurajalkaisten aikuisten
kesken.
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Tervetuloa Suomen Kampurajalkayhdistys ry:n kevättapaamiseen ja -kokoukseen 27.-28.4.2019
Olemme valinneet kevään tapahtumapaikaksi Kiljavanrannan Nurmijärvellä
(Kotorannantie 49, 05250 KILJAVA)
Kiljavanranta sijaitsee Sääksjärven rannalla, jossa on mahdollisuus yhteisen ohjelman ja tekemisen lisäksi
omatoimiseen ulkoiluun (mm. fresbeegolf, mobiilisuunnistus) sekä saunomiseen ja uimiseen. Lisätietoa ja
kuvia paikasta löydät nettisivuilta https://kiljavanranta.fi/
Luvassa on totuttuun tapaan mukavaa yhdessäoloa sekä tutustumista. Lisäksi Diakoniaammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ovat tulossa järjestämään ohjelmaa osallistujille. Luvassa on
kädentaitoja, liikunnallista ohjelmaa, stand-up -työpaja sekä musiikkia ja leikkiä. Ohjelma toteutetaan
rinnakkaisohjelmana osallistujien iät huomioiden.
HUOM! Autottomilla on mahdollisuus saada kuljetus Hyvinkäältä klo: 11:30 (muistathan kertoa
ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli tarvitset kyydin).

Lauantain 27.4.2019 ohjelma
Tapaamme paikan päällä Kiljavanrannassa lauantaina klo: 12:00 Kokoustilassa.
12.30-13.30 Lounas
13:30-15:30 Opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa
16:30–17:30 Päivällinen
18:00-21:00 Mahdollisuus käydä yleisellä saunavuorolla sekä uima-altaalla
19:00-21:00 Rantasauna ja iltapala grillikatoksessa (iltapala sisältyy osallistumismaksuun)

Sunnuntain 28.4.2019 ohjelma
8:00-10:00 Aamupala
10:00 Yhteistä ulkoilua
11:00 Skyryn kevätkokous
12.30 Lounas
n.13:30 Lähtö kotimatkalle
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Hinnat (sis. ruokailut ja majoitus):
 Jäsenhinta: Aikuiset 65€/hlö, 4-12-vuotiaat 25€/hlö, alle 4-v ilmaiseksi (Jäsenhinta koskee kaikkia
perheeseen kuuluvia.)
HUOM! Jäsenhinnan saadaksesi vuoden 2019 jäsenmaksun tulee olla maksettu.
 Ei jäsen: Aikuiset 100€/hlö, 4-12-vuotiaat 50€, alle 4-v ilmaiseksi
 Pelkät ruokailut 25€/hlö (mikäli et yövy Kiljavanrannassa)
Ilmoittautuminen:
 Majoittuja, varaathan haluamasi huoneen suoraan Kiljavanrannasta mainitsemalla ”Suomen
Kampurajalkayhdistyksen kevättapaamisen”:
 Kiljavanrannan vastaanotosta p. 09 276 251 tai kiljavanranta@kiljavanranta.fi
Majoitukseen ilmoittautumisen lisäksi, käythän täyttämässä ilmoittautumislomakkeen nettisivuillamme!
https://www.skyry.org/toiminta/tapaamiset/
TAI
Voit myös lähettää jäsensihteerillemme Marjolle (marjo.osterman@skyry.org) sähköpostitse seuraavat
tiedot: lasten ja aikuisten lukumäärä, lasten iät ja erikoisruokavaliot, yhteystiedot (laita myös maininta,
oletteko yhdistyksen jäseniä).
Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse myös, mikäli tarvitset kyydin Hyvinkäältä Kiljavanrantaan.

Ilmoittauduthan kevättapaamiseen 30.3.2019 mennessä!
Ilmoittautumisajan umpeuduttua lähetetään lasku ja tarkempi ohjelma kaikille ilmoittautuneille.
Huomioithan että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta
peruutuksesta yhdistyksellä on oikeus laskuttaa 50% osallistumisen kokonaismaksusta.

Vertaistuki on yhdistyksen ydintoimintaa ja tapaamiset tärkeä osa sitä. Koska yhdistys on valtakunnallinen,
välimatkat ovat aina osalle pitkiä. Yhdistyksen tapaamisiin voi kysyä matkakuluavustusta;
tytti.fry@skyry.org.

Lämpimästi tervetuloa tapaamiseen niin uudet kuin vanhatkin jäsenet!
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Kutsu Suomen Kampurajalkayhdistyksen kevätkokoukseen!
Kiljavanrannassa sunnuntaina 28.4.2019 klo 11:00

ESITYSLISTA
1§

Kokouksen avaus

2§

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa
kahden ääntenlaskijan valinta

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5§

Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

6§

Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7§

Muut asiat

8§

Kokouksen päättäminen

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua myös Skype:n kautta, lisäämällä yhteystiedon:
tp.fry ja ilmoittamalla osallistumisesta etukäteen joko tytti.fry@skyry.org tai tp.fry Skype:ssä.

TERVETULOA!!
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