
 

 

      1.12.2022 

ILOISTA JOULUKUUN ALKUA!  
Vuoden viimeinen kuukausi on käynnistynyt ja joulu lähestyy jo kovaa vauhtia! Iso kiitos jo 

tässä vaiheessa kaikille teille tekemästänne arvokkaasta vapaaehtoistyöstä. Olette olleet 

monen ihmisen apuna, tukena ja ilona heidän arjessaan.  

 

Poikkeuksia aukioloissa 

Maanantaina 5.12. ja tiistaina 6.12. Neuvokkaan toimisto ja asukastupa on suljettuna. Samoin 

pe 23.12.2022, jolloin Neuvokkaan tontut ovat jo jouluvalmisteluiden kimpussa ja vapailla.  

 

Vapaaehtoisten antama kerta-apu (asiointirengas, digi- ja kulttuurikaverit ja taloustsempparit) 

on tauolla 19.12.2022 – 8.1.2023 välisen ajan. Tuvan ruokajakeluista hyvän mielen lounas on 

tauolla koulujen loma-ajan, jatkuen jälleen ma 9.1.2023. Kauppojen päiväystuotteiden jakelu 

toteutetaan normaalisti ma-pe klo 10.00–11.30 (tai niin kauan kuin ruokaa riittää) 22.12.2022 

saakka. Tämän jälkeen päiväystuotteita jaetaan seuraavan kerran ti 27.12. sekä pe 30.12. 

 

Raportit ja matkalaskut  

Muistattehan palauttaa tunti- ja matkaraportit loka-joulukuulta heti, kun olette tehneet viimeisen 

keikan joulukuussa! Viimeistään to 15.12.2022 mennessä palautetut matkalaskut ehtivät 

maksuun ennen joulua. Tuon päivän jälkeen palautetut matkalaskut menevät maksuun ensi 

vuoden puolella tammikuussa. Voit tuoda raportit toimistolle tai pudottaa ne meidän 

Rovakadun puolella olevaan postilaatikkoomme. Tammikuussa raporttien ja matkalaskujen 

ehdoton viimeinen palautuspäivä on tiistaina 10.1.2023. Tuolloin on myös vapaaehtoisten 

ideailtapäivä, jonka sisällöstä lisää tammikuun infokirjeessä.  

 

Jokainen tehty tunti on meille tärkeä, jotta saamme teidän tekemää arvokasta työtä näkyväksi 

rahoittajillemme. Jos huomaat, että sinulla on raportoimatta tunteja vielä jaksolta tammi-

syyskuu, nekin ehtivät vielä edellä mainitun aikataulun mukaisesti tilastoihin mukaan.  

 

Virkistystä ja tapahtumia vapaaehtoisille  

 

Laulattaako? Nyt on mahdollisuus laulaa karaokea Kansalaistalolla!  

Joulukuussa Tuvalla lauletaan karaokea seuraavasti: pe 2.12. ja pe 16.12. klo 14.00-16.00. 

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Mahdollisuus ostaa kahvi & pulla käteisellä 2,50€,  

varaathan mieluiten tasarahan.  

 

Vapaaehtoisten oma karaokekerho kokoontuu joulukuussa vielä kaksi kertaa: la 3.12. ja la 

17.12. klo 16.00–18.00. Tämä on kaikille vapaaehtoisille tarkoitettu karaokekerho. Karaoken 

lomassa pääset tutustumaan myös toisiin vapaaehtoisiin       Tervetuloa mukaan! Näihin em. 

tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua.  

 

Ohjelmarenkaan soittajien yhteisharjoitukset Kansalaistalolla la 3.12. klo 14.30–16.00 ja la 

17.12. klo 14.30–16.00. Ajatuksena on, että uudet ja konkarisoittajat kohtaavat, tulevat 

toisilleen tutuiksi ja harjoittelevat yhdessä. Timo Löfgren on luvannut toimia harjoitusten 

vetäjänä. Lisätietoa Elinalta, p. 0400 821 950.   

 



 

 

 

 

Joulumyyjäiset Kansalaistalolla to 15.12. klo 9.30–14.00 

Neuvokkaan joulumyyjäiset to 15.12. klo 9.30-14.000. Myynnissä Neuvokkaan vapaaehtoisten 

valmistamia jouluisia herkkuja ja käsitöitä. Varaathan käteistä rahaa mukaan. Myynnissä myös 

arpoja, hyviä palkintoja!  

 

Rakastu talviuintiin! Avantouinnista uusi harrastus? 

Pulahdus viileään veteen tuo hyvää oloa, terveysvaikutuksia, turvallista extremeä ja 

rentouttavaa mindfullnessia. Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua lajiin ohjatusti ke 11.1.2023 

klo 13 naiset (max 15 hlöä) ja to 12.1.2023 klo 13 miehet (max 15 hlöä). Ohjauksesta ja 

opastuksesta vastaa Ounasvaaran Ladun Hilehiset -uintijaoston vapaaehtoiset. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 9.1.2023 mennessä Elinalle, p. 0400 821 950. Jos ryhmiin tulee 

enemmän kuin 15 hlöä/ryhmä, paikat arvotaan kiinnostuneiden kesken.  

 

Muita asioita 

 
Vapaaehtoisten infopaketti vuodelle 2023  

Tulette saamaan vapaaehtoisten infopaketin vielä joulukuun aikana postitse. Paketti sisältää 

ensi vuoden työnohjausryhmien aikataulut, koulutus- ja virkistyskalenterin sekä päivitetyt 

rapottilomakkeet.  

 

Palautekysely vuodesta 2022 

Lähetämme sähköisen kyselyn tästä vuodesta sähköpostitse joulukuussa niille vapaaehtoisille, 

joiden sähköposti meillä on tiedossa. Vastaamiseen menee muutama minuutti. Toivottavasti 

mahdollisimman moni teistä vastaa kyselyyn, palautteenne on meille tärkeää! Halutessasi voit 

noutaa myös paperisen kyselylomakkeen toimistolta joulukuun puolessa välissä ja täyttää sen.  

     

Parasta lapsille ry:n leirivapaaehtoistyö keväällä 2023 

Oletko kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä lasten kanssa? Parasta lapsille ry:n leiri 7–10-

vuotiaille lapsille järjestetään Lomakeskus Palojärvellä Rovaniemellä neljänä eri viikonloppuna 

kevään 2023 aikana. Sinut perehdytetään tehtävään ennen leiriä ja sinulta toivotaan 

sitoutumista ainakin kahteen viikonloppuun. Keskustasta järjestetään kyyditys leirikohteeseen 

Palojärvelle. Lisätietoa Maaritilta, p. 040 860 4645. 

 

Vapaaehtoisten ideailtapäivä ti 10.1.2023 klo 16.30-18.00 

Tervetuloa kanssamme kahville ja porisemaan ajankohtaisista asioista tiistaina 10.1. klo 16.30-

18.00. Tämä on myös viimeinen raporttien palautuspäivä vuoden 2022 tunneista ja 

kilometrilaskuista.  

 

Rauhallista joulun odotusta toivottelee Neuvokkaan tiimi 


