Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura
Mielekäs Toiminta – MieTo r.y.
www.mieto.fi

Sinä, hyvä MieTon jäsen.
Tämä kirje on Sinulle ja kaikille jäsenille, kullekin henkilökohtaisesti ja kaikille
yhdessä.
21.11. klo 14.00 on syyskokous. Tule mukaan nauttimaan hyvästä seurasta, tuttuja
tapaamaan ja solmimaan uusia suhteita. Tule nauttimaan pikkujouluinen ateria. Tule
osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksesi toimintaan.
Ensi vuosi on juhlavuosi, yhdistyksemme täyttää vuosia - peräti 15 vuotta. Paras
murrosikä ja aikuistumisen kynnys. On kuin yhdistyksemme ripille pääsisi. Lapsuus
alkaa jäädä taakse.
Tule siis mukaan päättämään ja osallistumaan keskusteluun murkun tulevaisuudesta.
Tähän mennessä on kasvu sujunut kuten kuuluukin. Syntymä oli lähestulkoon
kivuton, kasvu aivan normaaleissa rajoissa. Uhmaikä on sivuutettu vuosia sitten ja
kaikkinensa elämä on ollut tyytyväisyyden sävyttämää.
Ajan mittaan on löytynyt kaikenlaista harrastusta - on keilausta ja kalastusta, taidetta
ja halonhakkuuta. Monipuolista pitää olla, jotta hyvin voisi. Eikä ruuatta kukaan
kasva: Ruokapiiri kokoaa ympärilleen vakituisen ja kasvavan joukon kulinaristeja.
Yhdistyksemme elämään ovat kuuluneet lihavat ja laihat vuodet: Lapsuus kului
vaurauden merkeissä (avustuksia tuli), sitten tulivat laihat vuodet (avustukset jäivät
tulematta). Aikuisuus on taloudellisesti vielä avoin lehti, mutta henkisesti olemme
vahvistuneet. Kiekon grillitulilla ja saunassa, teatterissa, taidenäyttelyissä, retkillä:
kaikkeen osallistujina olemme säilyttäneet uskon hyvään tulevaisuuteen.
Mutta mikä minusta tulee isona? Näin kysyy jokainen 15-vuotias. Ja luo itselleen
polkuja eteenpäin. Mitä useampi tätä polkua on luomassa, sen vahvempi siitä tulee
kävellä. 15-vuotiaamme on siinä mielessä etuoikeutettu, että sillä on monta jalkaa ja
silmäparia.Kyllä oikea suunta silloin löytyy.
Sinun silmäsi ja jalkasi ovat tärkeät. Tule mukaan, katsele avoimin silmin
ympärillesi, ole mukana kasvussa aikuisuuden haasteisiin.
Jussi Marttinen
Mie-To ry
puheenjohtaja
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VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika:
Paikka:

La 21.11.2015 klo 14.00
Villa Borgis, Linnavuorentie 13, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- valitaan puheenjohtaja
- valitaan sihteeri
- valitaan pöytäkirjantarkastajat
- valitaan ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman käsittely
6. Vuoden 2016 talousarvion käsittely
7. Jäsenmaksut vuodelle 2016
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen muiden jäsenten valinta (6 jäsentä)
10. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta
11. Kokouksen päättäminen
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