TEINI-IKÄINEN SKYRY TERVEHTII JÄSENIÄÄN!!
Vuonna 2018 Suomen Kampurajalkayhdistys ry täyttää jo 15 vuotta. Näihin vuosiin mahtuu paljon
iloa, naurua, tapaamisia, uusia ystävyyssuhteita, vertaistukea, jopa kyyneleitä. Tätä kaikkea on
kokemassa jo 160 jäsentä.
Viestimisemme keskiössä ovat kotisivut, jotka löydät tutusta osoitteesta: www.skyry.org. Sivujen
kautta on mahdollista ottaa yhteyttä, saada tietoa kampurajalkaan liittyvistä asioista ja yhdistyksen
toiminnasta, liittyä jäseneksi, ilmoittautua tapaamisiin sekä tilata kannatustuotteita. Jäsenkirje on
luettavissa myös kotisivuilla. Vastaanottaaksesi jatkossakin yhdistyksen tiedotteita, jäsenkirjeitä
sekä jäsenmaksulaskun, päivitäthän sähköpostiosoitteesi/puhelinnumerosi jäsensihteeri Tanja
Tuonoselle; tanja.tuononen@skyry.org /040-7671578.

VUODEN 2017 KUULUMISIA
Yhdistyksen valitsema hallitus järjestäytyi tammikuussa puheenjohtajan johdolla ja kokoontui 12
kertaa vuoden aikana, pääosin Skype:n välityksellä sekä fyysisesti 3 kertaa.
Tapaamisia järjestettiin kaksi, kevättapaaminen pidettiin toukokuussa Kylpylähotelli
Päiväkummussa Karjalohjalla. Ohjelmassa oli ulkoilua, uimista ja saunomista ja iltaa istuttiin
tunnelmallisella rantasaunalla kampurapoika Theon rippijuhlia vietellen ja herkkuja nauttien.
Syystapaaminen järjestettiin marraskuussa Uudessakaupungissa, hotelli Aquariuksessa. Kävimme
tutustumassa Suomen parhaaksi kehuttuun automuseoon ja pääsimme myös kokeilemaan
hohtokeilaamista. Tapaamisessa yhdistys muisti pitkäaikaista rahastonhoitajaa Markea
merkkipäivänsä johdosta.
Tapaamisten lisäksi yhdistykselle myönnettiin lapsiperheille suunnattu tuettu loma heinäkuussa
kylpylähotelli Summasaaressa Saarijärvellä. Tälle lomalle osallistui 13 perhettä.
Yhdistyksen viestintäkanavina ovat toimineet kotisivut, Facebook-ryhmät ja aikuisten
sähköpostirinki. Loppuvuodesta yhdistys avasi myös oman Instagram-sivun (skyry2017). Tietojen,
kokemusten ja mielipiteiden vaihto on jatkunut vilkkaana kaikissa kanavissa. Facebookkeskusteluryhmä löytyy nimellä Suomen kampurajalkaiset, jäsenien toiveesta ryhmä on suljettu ja
vaatii ylläpidon hyväksymisen. Yhdistyksellä on myös oma sivu Facebookissa, nimellä Skyry ry.
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VUOSI 2018
Jäsenmaksun suorittamalla tuet yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 27€. Mikäli
emme saa jäseneltä maksua kahden vuoden aikana, katsomme jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
Yhdistyksessä lapsiperheiden vertaistuesta vastaa Riina Mustakallio. Aikuisten vertaistukea
koordinoi Tarja Mäkäräinen. Lisäksi yhdistyksellä on Invalidiliiton kouluttamia vertaistukiperheitä:
https://www.invalidiliitto.fi/kampurajalka-vertaistukiperheita

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2018:
Tytti Fry:
Jatkan kiitollisena yhdistyksen puheenjohtajana. Paljon on vuosiin mahtunut ja paljon olen vuosien
varrella oppinut. Kiitos teille kaikille luottamuksesta. – Tytti, 15-vuotiaan kampurapojan äiti
Suvi Laakso:
Olen Suvi, minulla on molemminpuoleiset kampurajalat. Liityin aikuisrinkiin 2016 ja jäseneksi pian
sen jälkeen. Hoidan yhdistyksen varapuheenjohtajan pestiä nyt toista kautta, kun tulin
ystävällisesti siihen uudelleenvalituksi.
Tanja Tuononen:
Tervehdys! Olen Tanja, kohta 3- vuotiaan kampurajalkaisen tytön äiti ja hieman vanhemman
kampurajalkaisen miehen vaimo Nummelasta. Perheeseemme kuuluu myös kohta 8-vuotias tyttö.
Olen liittynyt nuoremman tyttäremme syntymän jälkeen yhdistykseen ja perheenä olemme käyneet
myös Invalidiliiton vertaistukiperhekoulutuksen. Hoidan yhdistyksessä jäsensihteerin tehtäviä.
Riina Mustakallio:
Olen Riina Porvoosta. Perheessäni on mieheni Tuomaksen lisäksi kolme lasta, joista nuorimmalla,
2011-syntyneellä Jyrkillä on molemminpuoleiset kampurajalat. Hallitustoiminnassa olen ollut
vuodesta 2012 asti, vastaan tapahtumajärjestelyistä ja lapsiperheiden tukiasioista.
Marjo Österman:
Olen kahden kampurajalkaisen (Eeki 12-v. ja Neea 11-v.) äiti Raumalta. Perheeseemme kuuluu
lisäksi 18-v. poika ja kampurajalkainen mieheni. Jatkan hallituksessa kolmatta kautta, nyt
sihteerin tehtävissä. Ajoittain melko haastavan mielenterveyshoitajan työn vastapainona olen
innokas kotileipuri.
Theo Heino:
Hei, olen Theo, 2002 syntynyt kampurajalkainen nuori ja toimin ensimmäistä kautta hallituksessa,
some-vastaavana (sosiaalinen media). Minulle elämää ilman Skyry:ä ei ole koskaan tainnut
ollakaan.
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HALLITUKSEN ULKOPUOLISET VASTUUHENKILÖT:
Marketta Rissanen:
Olen toiminut kirstunvartijana muutaman vuoden ajan. Toiminnassa olen ollut mukana alusta
saakka. Olen kampurajalkapojan isoäiti.
Jaana Romo-Inkeri:
Moro! Olen ollut viitisen vuotta yhdistyksen matkassa jäsenenä, kaksi viimeisintä vuotta olin
mukana hallitustyöskentelyssä. Tällä kaudella toimin hallituksen tukena kotisivujen
vastuuhenkilönä. Kampuraan liittyviä asioita pohdiskelen äidin näkökulmasta.
Tarja Mäkäräinen:
Olen Tarja Oulusta. Minulla on molemminpuoleiset 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.
Hallituksen yhteystiedot löydät kotisivuilta https://www.skyry.org/yhteystiedot/

Kevättapaamisesta ja- kokouksesta lisätietoa seuraavilta sivuilta!

Aurinkoisin kevätterveisin, nähdään Kuopiossa huhtikuussa!
toivottaa Suomen Kampurajalkayhdistys ry:n hallitus:
Tytti, Suvi, Riina, Tanja, Theo ja Marjo
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Tervetuloa Suomen Kampurajalkayhdistys ry:n kevättapaamiseen ja -kokoukseen
20.–22.4.2018
Tällä kertaa kevättapaamisemme paikaksi valikoitui Kuopio, sillä olemme saaneet mittavan
summan lokakuussa 2017 poisnukkuneen lastenkirurgi Pekko Penttilän muistorahastosta
tapahtumajärjestelyihin. Kuopion tapahtumaan onkin luvassa poikkeuksellisen paljon ohjelmaa:
hauskaa yhdessäoloa, tutustumista Kuopion nähtävyyksiin, kylpylän poreita, keilausta, mahdollisia
asiantuntijavieraita, maistuvaa ruokaa… Muistorahaston avulla pystymme tarjoamaan
tapaamisviikonlopun jäsenillemme poikkeuksellisen edullisesti. Ethän jätä tätä tilaisuutta väliin,
tapaamisissamme syntyneiden vertaistukiverkostojen tärkeyttä ovat mukana olleet hehkuttaneet
kerta toisensa jälkeen.
Olemme valinneet tapahtumapaikaksi
Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahden. Voit
tulla mukaan kahdeksi (pe-su) tai yhdeksi (lasu) vuorokaudeksi (täyshoitopaketti valitsemallasi majoitusmuodolla) tai osallistua
ohjelmaan ilman majoitusta (sis. muun
ohjelman lisäksi la lounaan ja päivällisen sekä
sunnuntain lounaan).
Perjantai-iltana 20.4. tapaamme kello 18 hotellilla, mistä siirrymme kello 19:ksi keilaamaan
Rauhalahti Bowlingiin. Majoittujille on luvassa vielä keilailun jälkeen iltapala hotellilla (+ mahdollisuus lähteä jatkamaan iltaa hotellin tanssiravintolaan, alustavasti ohjelmistossa pe-illalle
Teemu Roivanen & Energia).
Lauantain 21.4. aloitamme aamupalalla (2 vrk:n
majoittujat), jonka jälkeen kokoonnumme
kaikkien kanssa kello 9.30 hotellilla. Lauantain
ohjelma on vielä rakentumassa, mutta sisältää
ainakin kylpylästä/kuntosalista nauttimista,
lounaan ja päivällisen, tutustumista Kuopioon
sekä mahdollisen asiantuntijavierailun ja
savusaunaelämyksen.
Sunnuntain 22.4. aloitamme hotelliaamiaisella (majoituspakettilaiset), jonka jälkeen nautimme
vielä kylpylän poreista/ulkoilusta/kuntosalista. Kello 11.30 pidämme hotellin kokoustiloissa
yhdistyksen kevätkokouksen, jonka päätämme yhteiseen lounaaseen noin kello 13. Lounaan
jälkeen lähdemme kohti kotimatkaa.
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Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. Ohjelman tarkentuessa
täydennämme ohjelmaa myös aiemmin nettisivuillemme:
https://www.skyry.org/toiminta/tapaamiset
Ilmoittautuminen:
21.3.2018 mennessä (huom! hotellihuonekiintiömme raukeaa tuolloin, joten jälki-ilmoittautumiset
epävarmoja ja huoneet tällöin normaalihintaisia!)
1. 1 vrk:n ja 2 vrk:n majoittujille: Varaamalla haluamansa huoneen/huoneiston suoraan
mainitsemalla kiintiömme ”Suomen Kampurajalkayhdistys”: Kylpylähotelli Rauhalahti:
puhelin 030 60830 tai sähköposti myynti@rauhalahti.fi
2. Kaikille: Täyttämällä ilmoittautumislomake nettisivuillamme:
https://www.skyry.org/toiminta/tapaamiset tai lähettämällä osoitteeseen
riina.mustakallio@skyry.org seuraavat tiedot: lasten ja aikuisten lukumäärä, lasten iät ja
erikoisruokavaliot, valitsetteko 1 vrk:n vai 2 vrk:n täyshoitopaketin vai ohjelma- ja
ruokapaketin ilman majoitusta (laita myös maininta, oletteko yhdistyksen jäseniä).
Ilmoittautumisajan umpeuduttua lähetetään lasku kaikille ilmoittautuneille.
Hinnat (hinnat sisältävät aiemmin mainitut ruokailut ja koko viikonlopun ohjelman):
Pakettihinta 2 vrk

Majoituspaketti pe – su / kylpylähotelli & huoneistot

* 210 € yhden hengen huoneessa (-30 % yhdistyksen jäsenille)
* 154 €/hlö kahden hengen huoneessa (-30 % yhdistyksen jäsenille)
* 140 €/hlö huoneisto kolmelle (aikuiset) (-30 % yhdistyksen jäsenille)
Lapset alle 14 v -50 % aikuisen hinnasta (lisäksi -30 % yhdistyksen jäsenille) ja alle 4v
veloituksetta. Pinnasänky 10 €/vrk. Lapset vanhempien kanssa samassa huoneessa tai
huoneistoissa (osa huoneista/huoneistoista tilavampia perhehuoneita!).
Mikäli 1 aikuinen ja alle 4v lapsi samassa niin veloitus 1 hh mukaisesti.
Paketti 1 vrk Majoituspaketti 1 vrk la – su / kylpylähotelli & huoneistot
* 132 € yhden hengen huoneessa (-30 % yhdistyksen jäsenille)
* 102 €/hlö kahden hengen huoneessa (-30 % yhdistyksen jäsenille)
* 94 €/hlö huoneisto kolmelle (aikuiset) (-30 % yhdistyksen jäsenille)
Lapset alle 14 v -50 % aikuisen hinnasta (lisäksi -30 % yhdistyksen jäsenille) ja alle 4v
veloituksetta. Pinnasänky 10 €/vrk. Lapset vanhempien kanssa samassa huoneessa tai
huoneistoissa (osa huoneista/huoneistoista tilavampia perhehuoneita!). Mikäli 1 aikuinen ja alle 4v
lapsi samassa niin veloitus 1 hh mukaisesti.
Näiden lisäksi hotellilla on tarjolla muutamia edullisempia (noin 20 e / aikuinen halvempia)
hostellitasoisia huoneita (jaettu wc- ja kylpyhuone). Voit kysyä huonetta varatessasi halutessasi
näitä. Myös näissä huoneissa majoittuville yhdistyksen jäsenille -30 % kokonaispaketista.
SUOMEN KAMPURAJALKAYHDISTYS RY
WWW.SKYRY.ORG | SKYRY@SKYRY.ORG | + 358 41 704 9510 PJ

Jäsentiedote1/2018 Sivu5/6

Ohjelma- ja ruokapaketti ilman majoitusta (pe-su, sisältää aiemmin mainitut ruokailut ja koko
viikonlopun ohjelman): 70 e / aikuinen (- 50 % yhdistyksen jäsenille), 4-14-vuotiaat lapset 35 e (50 % yhdistyksen jäsenille), alle 4-vuotiaat veloituksetta.
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.

Kutsu Suomen Kampurajalkayhdistyksen kevätkokoukseen!
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
22.4.2018 klo 11.30
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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