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Hyvä jäsen, saat tässä kirjeessä jäsenmaksulaskun sekä kutsun 
kevätkokoukseen ja perheviikonloppuun.  

 
 
Jäsenmaksun maksuohje vuodelle 2023 
 
Aikuinen 15 € /hlö 
Lapsi alle 17-v 8 € / hlö 
Vapaaehtoinen lehtimaksu 6 €   
 
Kiitos jo etukäteen siitä, että lasket itse oikean summan.  
 
Tilinumero: Osuuspankki FI81 5612 1120 5375 16 
Viitenumero: 13550 
Eräpäivä: 31.5.2023 
 
Muistathan käyttää viitenumeroa maksaessasi, se säästää yhdistykselle 
rahaa. Tiedustelut: Rahastonhoitaja Marjukka Kekäläinen, talous@oi-
yhdistys.fi 
 
Tervetuloa kevätkokoukseen Tampereelle sunnuntaina 30.4.2023 Sokos 
Hotel Ilvekseen.  
 
Aikataulu: 
11:00      Asiantuntijaluento vammaispalvelulain uudistuksesta 
12:00       Kevätkokous 
13:00       Lounas 
 
Ilmoittautumisohjeet: 
Ilmoittaudu sihteerille sihteeri@oi-yhdistys.fi viimeistään 11.4.2023. 
Kerro ilmoittautuessasi osallistujien nimet ja erityisruokavaliot/allergiat. 
Saat ilmoittumisesta vahvistusviestin.   Osallistuminen on maksutonta. 

 
Kevätkokouksen 2023 esityslista: 
 
 
Aika:  Sunnuntaina 30.4.2023 klo 12:00 
Paikka: Hotel Ilves Tampere, os. Hatanpään valtatie 1, Tampere.  
 
1. Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
3. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2022 
4. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan ja 

toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelle 2022 

5. Kysymykset, jotka on 14 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla 
kirjallisella anomuksella pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan 

6. Muut asiat 
7. Kokouksen päättäminen 

 
 
Kokousmateriaaleihin julkaistaan linkki yhdistyksen verkkosivuilla.  
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Tänä vuonna perheet kohtaavat Tampereella, 
tervetuloa viettämään perheviikonloppua 28.-30.4.23! 
 

Yhdistys järjestää tänäkin vuonna perheviikonlopun perheille, joissa on 
alle kouluikäisiä tai kouluikäisiä lapsia ja lapsella ja/tai vanhemmalla on 
OI. Viikonloppu tarjoaa mahdollisuuden vertaistukeen, kokemusten 
jakamiseen ja yhdessä olemiseen. 
 

Majoittuminen ja viikonlopun ohjelma: 

Majoittuminen Sokos Hotel Ilveksessä Tampereella os. Hatanpään valtatie 

1, Tampere.  

 

Perjantai 28.4.2023 
15–17:00   Saapuminen ja majoittuminen 
17:30          Yhteinen aloitus ja illallinen (Rossossa hotellilla) 
 

Lauantai 29.4.2023 
7–10:30      Aamiainen tarjolla 
10:30 Omatoiminen siirtyminen museokeskus Vapriikkiin 
11:00          Kiertelyä Vapriikissa 
13:00         Lounas (Il Sicialiano, Finlaysonin tehdasalue) 
14–17:30   Vapaata oleskelua  

17:30          Illallinen (Rossossa hotellilla) 

 

Sunnuntai 30.4.2023 
7–11:00     Aamiainen tarjolla 
11:00        Asiantuntijaluento vammaispalvelulain uudistuksesta 
12:00         Kevätkokous 
13:00         Lounas 
Huomioithan, että mahdolliset muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia 

 
Esteettömyystiedot: 

• Hotellissa on esteettömiä huoneita. Hotellin nettisivuilta löytyvät 
tarkemmat tilojen esteettömyystiedot.  

• Museokeskus Vapriikki on esteetön ja löydät tarkemmat 
esteettömyystiedot heidän sivuiltaan.  

 
Ilmoittautumisohjeet: 
Ilmoittaudu sihteerille sihteeri@oi-yhdistys.fi viimeistään 11.4.2023. 
Kerro ilmoittautuessasi osallistujien nimet. Saat paluuviestissä linkin, 
jonka kautta pääset täydentämään tarkemmat ilmoittautumistiedot. Kun 
tarkka ilmoittautuneiden määrä on tiedossa ja tiedot on saatu 
vahvistettua hotelliin, toimitetaan kaikille ilmoittautuneille 
vahvistusviesti. Mikäli sinulla on kysyttävää perheviikonloppuun liittyen, 
ole yhteydessä sihteeriin.   
 
Perheviikonloppu on suunniteltu max. 30 osallistujalle ja mikäli 
ilmoittautuneita on enemmän, painotetaan valinnoissa 
ensikertalaisuutta.  
 

Omavastuu: 
Omavastuu kattaa ohjelmassa olevat ruoat ja ohjelman. Omavastuu on 50 
€ aikuisilta (ei-jäsen 100 €). Lasten osallistuminen on maksutonta.   
 

Omavastuu maksetaan yhdistyksen tilille, kun ilmoittautumisesta on 
tullut vahvistusviesti. Tilinumero FI81 5612 1120 5375 16 (Osuuspankki), 
viitenumero 29049.  
 

Aurinkoista kevättä! 
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