Hyvää alkanutta vuotta 2011!

Tammikuuta mennään jo hyvää vauhtia ja talvikin näyttää ja tuntuu talvelta, onneksi!

Loopyn toiminta jatkuu taas joululoman jälkeen. Ensimmäinen hallituksen kokous oli tiistaina 18.1. Siinä
linjattiin jo jonkin verran tulevaa kevättä ja sen tapahtumia ja asioita.
Alustavasti voidaan jo sanoa, että tapahtumia riittää perinteiseen tapaan runsaasti. Kevään aikana muun
muassa:
-

Järjestetään kiekkoreissu jääkiekko-otteluun. Nyt saattaisi suuntana hyvinkin olla vaikkapa Pori…
(ehdotuksia otetaan vastaan: harri.laukkanenQloimaa.fi)

-

Suunnitteilla on myös liikuntatapahtuma/-tapahtumia, joissa itse ollaan liikkeellä hyvässä seurassa!
(ehdotuksia otetaan vastaan: tommi.ala-klemeQloimaa.fi)

-

Oletko käynyt LoKoKo:n tai Hurrikaanien pelissä? Käytä LOOPY:n jäsenyyden tuoma etu hyväksesi

-

Kulttuuria ”hienommin” on luvassa kulttuurin nälkäisille. Kulttuuripääkaupunkivuotensa ansiosta
luonteva suunta on nyt Turku. (ehdotuksia otetaan vastaan: kristiina.nieminenQlskky.fi)

-

Kulttuuria Loimaalla: kevään aikana voit käydä Loimaan Kinemassa katsomassa haluamasi elokuvan
(ota jäsenkortti mukaan).

-

Kesän tullen on taas mahdollisuus kesäteatterielämykseen.

-

Karttakepin hautaajaiset järjestetään (alustava tieto) 27.5. Mellilän järvellä

-

Yhdistyksen kevätkokous uudistuu, ainakin sen verran, että paikkana on tällä kertaa Ryötin tila.
Ajankohta (alustava tieto) 30.3. keskiviikko.

-

Yhteysopettajakoulutus. Ajankohta ja paikka: 15.2. Maatalousmuseo Sarka. Kaikille hallituksen
jäsenille ja yhteysopettajille. Ohjelma ja kutsu asianosaisille lähdössä.

Jos Sinulla on ideoita toimintaan, tai haluaisit itse olla järjestämässä / apuna järjestämisessä, ota yhteyttä!

Paitsi tapahtumia ja arjen juhlaa, LOOPY:n toiminta on myös edunvalvontaa. Palkkaneuvottelut ovat tätä
kirjoitettaessa käynnissä. Erilaiset lakimuutokset ja hankkeet työllistävät. Esimerkkinä tästä on KELPO. Onko
Sinun tiedossasi, että jokin muutos tai hanke teettää merkittävästi ylimääräistä työtä ja josta ei tule
asianmukaista korvausta? Ilmoitathan siitä meille (jari.alppirantaQloimaa.fi).

Näiden asioiden kanssa joudumme tekemisiin ilman muuta. Onko jotain muuta edunvalvontaan liittyvää
asiaa, johon yhdistyksen olisi syytä ottaa kantaa? Muutama asia on tiedossa ja niiden eteen tehdään töitä,
mutta haluaisimme tietää epäkohdista ja asioista, joihin pitäisi ottaa kantaa. Kerro siis tällaisista meille!

Huomasithan, että yhdistyksen kotisivulla kerrotaan kaikista järjestettävistä tapahtumista. Ilmoitathan
sivulla mahdollisesti huomaamasi virheet, tai havaitsemasi puutteet. Sivujen tekniseen
eteenpäinviemiseen emme saa apuja, mutta sivun tietoja päivitämme kyllä (harri.laukkanenQloimaa.fi).
Ulkoasulliseen puoleen voimme vaikuttaa, jos jäsenistössä on halukas ja osaava atk-expertti.
Ulkoasupäivityksen tekijälle hallitus voinee maksaa sovittavan korvauksen.
Tämän pitemmittä,

Hyvää kevätkautta 2011 ja näkemisiin myös LOOPY:n tilaisuuksissa!
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