KEVÄTTIEDOTE 2008

Hyvä nummentaustalainen
Asukasyhdistyksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti toiminta-alueensa oloja ja lisätä
asukkaiden hyvää yhteistoimintaa, yhteishenkeä ja viihtyvyyttä sekä kotiseutukiintymystä ja
-tuntemusta.
Toiminta-alueena yhdistyksellä on Lohjan keskustan läheisyydessä harjun eteläpuolella olevat
Gruotilan, Gunnarlan, Keski-Lohjan, Metsolan ja Pappilankorven kaupunginosat.
Yhdistys on toiminut yli 20 vuotta asukkaitten parhaaksi. Toiminta-alueella asuu lähes 5.000 henkilöä
ja asuntokuntia on miltei 2.000. Alue on Lohjan pientalovaltaisin, omakotitaloja on runsaat ¾
kaikesta rakennuskannasta.
Yhdistys järjestää sääntömääräisten kokoustensa lisäksi infotilaisuuksia erilaisista asumiskysymyksistä, viime ja tänä vuonna erityisesti energiaan liittyviä. Lohjan kaupunki pyytää
säännöllisesti lausuntoja alueemme käyttöön liittyvistä kymyksistä mm kaavamuutoksista, koulu- ja
päivähoitoasioista. Järjestämme teatteri- ja virkistysretkiä jäsenille alennettuun hintaan.
Suunnitelmissamme on avata omat kotisivut.
Yhdistyksen hallitus myös vie eteenpäin asukkaiden ehdotuksia alueemme kehittämiseksi.
Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua alueemme kehittämiseen. Alla on maksulomake, jolla voit joko
jatkaa jäsenyttäsi tai liittyä jäseneksi.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.
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Nummentaustan asukasyhdistys ry

TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare i Finlandenligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betlaren angivit.

Jäsenmaksu vuodelle 2008
Merkitse viestikenttään NIMI

ja OSOITE

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenro
Ref.nr
Eräpäivä
Förf.dag

15.4.2008

Eur

5,00

Kevätkokous
1.4.2008 klo 18.30, Veijolanpihassa, os. Kivenkatu 4
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tärkeimpinä toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2007.
Kokouksen jälkeen noin klo 19 kaupungin energia- ja korjausavustuksista kertoo
rak.mest. Juhani Järvinen.
Olemme varanneet Lohjan Teatterin Viulunsoittaja katolla esitykseen 30 lippua 12.6 klo 19.00 näytäntöön.
Hinnat jäsenille 16 € (eläk, opisk. ja työttömät 12€). Tiedustelut 050-555 2522.
Aikuisten JUMPPA TORSTAISIN klo 16.30-17.15 Nummentaustan koululla.
Kausimaksu 20€, kertamaksu 2 €. Kysy lisätietoja 041-4560452 Terttu Planting

Yhdistyksen hallituksen kokoukset ovat avoimia
ja ne pidetään kevätkaudella joka kuukauden toisena torstaina klo 18.30 alkaen Nummentaustan
koululla. Syyskaudella kokoukset pidetään joka kuukauden toisena sunnuntaina alkaen klo 18:00
Nummentaustan koululla.

Seuraa ilmaislehtien ilmoituksia ja LU:n järjestöpalstaa.
Yhdistys on liittynyt Apuomena ry:n jäseneksi.
Yhdistyksen jäsen saa Apuomenan kodinhoitopalveluista sovitut alennukset.
Apuomena ry:n kotipalvelu on ikäihmisille ja erityisryhmille tarkoitettua maksullista kotona
asumisen tukipalvelua. Se voi olla siivousta, pyykinhuoltoa, pihatöitä tai muuta käytännön työtä.
Palvelu on kiireetöntä ja asiakaslähtöistä. Palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllisesti jatkuvaa.
Palvelu tilataan Apuomenan palveluohjaajalta.
Apuomenan palveluohjaaja käy asiakkaan luona tekemässä palvelusopimuksen. Palvelusopimusta
voidaan asiakkaan pyynnöstä milloin tahansa muuttaa tai palvelu voidaan keskeyttää.
Apuomenan avustaja käy asiakkaan luona sopimuksen mukaisesti.
Palvelu laskutetaan kuukausittain. Pienin laskutettava aika on yksi tunti.
Palvelumaksu on nyt keväällä 2008 kotisiivouksesta 18 €/tunti ja asiointi-, ulkoilu- ja
saattopalvelusta 9,50 €/tunti. Matkakustannukset sisältyvät tuntimaksuun.
Apuomenan yhteystiedot: Suurlohjankatu 21-23 puhelin 019 369 5650,
Kotipalvelun yhteydenotot Tuula Sinikallio 019 369 5653 tai 050 376 7480
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Muut jäsenet ovat Reijo Kaite, Päivi Kesälä, Terttu Planting ja Harri Tuominen.

