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KYMENLAAKSON AVH-YHDISTYS RY – yhdistyksen tiedot v 2021
puheenjohtaja
sihteeri ja jäsenasiat
varapuheenjohtaja
hallituksen muut jäsenet:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

rahastonhoitaja

Tomi Iivonen puh.040 762 6239
tomi.iivonen@dnainternet.net
Marjo-Riitta Töyrylä puh. 050 372 1177
marjo.toyryla@hotmail.com
Esa Vitikainen puh.040 547 4473
vitikainenesa@gmail.com
Asko Vepsä puh.050 582 8770
Kari Stenholm puh.040 156 3117
Päivi Viira paivi.viira@gmail.com
Hannu Suuronen puh 0500 525 949
Taina Ahola puh.040 715 2244
Matti Ahola puh.040 085 8506
Leena Punkanen puh. 040 773 0887
leena.punkanen@saunalahti.fi

ALUEKERHOT
Haminan AVH – kerho
Tarkka-ampujankatu 1, Hamina
Kokoontuminen joka kuukauden toinen tiistai klo 13
Kerhovastaava Esa Vitikainen, puh 040 547 4473
Karhulan AVH – kerho
Korttelikoti Ratikka, Isännänraitti 3, Karhula
Kokoontuminen joka kuukauden viimeinen maanantai klo 16
Kerhovastaava Tomi Iivonen puh 040 762 6239
Suur – Kouvolan AVH – kerho
Tuulensuoja, Hallituskatu 9, Kouvola
Kokoontuminen joka kuukauden kolmas keskiviikko
kerhoilta klo 18, kahvit klo 17.30 alkaen
Kerhovastaava Tomi Iivonen puh 040 762 6239
Kuusankosken AVH – kerho
ei kokoontumisia, yhdistynyt Suur-Kouvolan kerhon kanssa

PUHEENJOHTAJAN JORINOITA
Taas on vettä virrannut Kymijoessa siitä kun viimeksi
teillä oli tuore Aatu käsissänne. On aika jo meidänkin
toteuttaa KORONAEXIT- suunnitelmaa omalta
osaltamme. Olemme kaikki päässeet jo hyvään vauhtiin
rokotusten suhteen, osa on jo ihan maaliin asti. Maan
hallitus availee toimintoja niin yhdistys-, liikunta-, kuin
liike-elämänkin sektoreilla. Hyvä niin! Tästä lähtee taas
Suomi nousuun.
Yhdistyksemme osalta tämä tarkoittaa sitä, että
EDELLEEN NOUDATTAEN HALLITUKSEN JA AVI KESKUSTEN OHJEITA alamme pikkuhiljaa elää
normaalia elämää. Syksyn toiminnat avautuvat sitä
mukaa kun tiloja saadaan käyttöön. Seuratkaa taas
tarkkaan KESKIVIIKKO- lehden järjestöpalstan
tiedotuksia.
Kouvolan Rautakorpeen on kesä ainakin tullut jälleen
nopeasti. Työhuoneeni ikkunaan paistaa aurinko suoraan
silmiin, ja grilli on pihalla päässyt taas asianmukaiseen
käyttöön. Mielessä siintää jo loma-aika järven rannalla,
rantasauna ja huurteinen (cocis…)
Kerroin edellisessä Aatussa puhelimen
erinomaisuudesta. Se on edelleen totta. Soitellaan
ihmeessä. Muistetaan kuitenkin, että kasvokkain
kohtaamista ei voita mikään. Tyttärelläni, josta kerroin
talvella, on kesäloma elokuun alussa. Hänkin päässee
pitkästä aikaa Suomeen! Siis tapaamisiin!
Tomi

KERHOJEN KOKOONTUMISET JATKUVAT SYKSYLLÄ, siten KUN
KORONARAJOITUKSET SEN SALLIVAT, toivottavasti jo normaalisti
HAMINAN AVH – KERHO
tiistaina klo 13
elokuun 10. päivä
syyskuun 14. päivä
lokakuun 12. päivä
marraskuun 9. päivä

KARHULAN AVH - KERHO
maanantaina klo 16
elokuun 30. päivä
syyskuun 27. päivä
lokakuun 25. päivä
marraskuun 29. päivä

SUUR – KOUVOLAN KERHO ( ja KUUSANKOSKEN KERHO)
keskiviikkona klo 18
elokuun 18. päivä klo 14 PORUKKATALOSSA poikkeuksellisesti
syyskuun 15. päivä
lokakuun 20.päivä
marraskuun 17. päivä

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTÄ KEVÄTKOKOUSTA ei ollut
maaliskuussa koronatilanteen takia,
UUSI AIKA ON 18.8.21, kokouskutsu tässä lehdessä

CURLING-ryhmä on ollut peruttuna koko kevätkauden, mutta
suunnitelma on nyt, että käynnistyy syyskuussa
LEHDOKIN NUORISOTILASSA, Lehtomäki, Madekuja 1
Tarkempi ilmoitus tulee KESKIVIIKKO – lehteen

TUOLIJUMPPA PORUKKATALOLLA Kouvolassa on ollut myös
tauolla, mutta käynnistyy taas syksyllä
seuratkaa ilmoittelua lehdissä YHVI:n (ent KVY:n) toimesta
Vetäjänä Tomi. YHVI.n/(KVY:n) järjestöjen yhteinen ryhmä!

KERHOJEN KESÄRETKET 2021
Yhdistyksen hallitus päätti availla toimintoja
pikkuhiljaa siten, että yhdistyksen perinteinen
kesäretki jätetään vielä järjestämättä, mutta sen
sijaan kerhot kokoontuvat jossain ulkotiloissa
yhdistyksen tarjoaman makkaranpaiston, pelien,
ja yhdessäolon merkeissä kesäkuun aikana.
Yhteistä kuljetusta EI järjestetä, mutta
kuljetuksissa pyritään toki auttamaan
mahdollisuuksien mukaan. Sateen sattuessa
joudumme peruuttamaan retket, sillä
sisätiloja ei ole varattu.
HAMINAN KERHO
kokoontuu grillinuotion ja makkaranpaiston
merkeissä Tervasaaren kanoottivajan
(Tervasaarenraitti 8) nuotio- paikalla tiistaina 8.
kesäkuuta klo 13 - 15. Yhdistys tarjoaa
makkarat, juomat ja mölkkypelin. Punainen vaja
ja nuotiopaikka on heti Tervasaaren siltojen
pohjoispuolella Yrjösenpohjan puolella.
Autottomat noudetaan linja-autoasemalta.
Ilmoittautumiset kyytitarpeineen Esa Vitikaiselle
pe. 4.6 mennessä, puh. 040 547 4473.
Säävaraus. Tervetuloa!

KOUVOLAN KERHO
kokoontuu Tomi Iivosen pihamaalla
Myllykosken Rautakorvessa, Havukantie 238,
kesäkuun 15. päivä klo 14.00 - 17.00 välisenä
aikana. Tarkemmat sijainti ohjeet puhelimella,
Tomi/ 040-7626239. Samalla voit myös
ilmoittautua 13.6.2021 mennessä. Grilli on
kuumana ja salaatti kylmänä. Pihapelitkin on
levitettynä.
KARHULAN KERHO
Karhulalaiset ja kotkalaiset kokoontuvat
KATARIINAN PUISTOON, josta Tomi käy
ajoissa varaamassa paikat. Ajankohta on
17.6. klo 14.00-17.00. Samat tarjoilut kuin
kouvolalaisilla, (ei suinkaan “jämiä”). Myös tänne
voi ilmoittautua Tomille, p. 040-7626239
15.6.2021 mennessä.

Hallitus on 15.3.21 pitämässään kokouksessa päättänyt, että
sääntömääräinen kevätkokous siirretään koronarajoitusten takia
pidettäväksi 18.8.21 klo 14 Porukkatalossa. Siellä on mahdollisuus
osallistua kokoukseen myös teams sovelluksen kautta ja yhteys
Tomi Iivoseen jos haluat osallistua etäyhteyden kautta.

KOKOUSKUTSU
Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona
18.8.2021 klo 14 Kouvolassa,
PORUKKATALOSSA, SAVONKATU 23.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:
1§
2§

3§
4§
5§
6§

7§

8§

9§
10§
HALLITUS

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen
puheenjohtaja
sihteeri
kaksi pöytäkirjantarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen
toiminasta edelliseltä kalenterivuodelta sekä
aluekerhojen toimintakertomukset
Käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen
tileistä ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen
kalenterivuoden ajalta
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja
hallinnosta hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Käsitellään muut asiat
Kokouksen päättäminen

Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa.
Aineisto lehteen 3/2021 23.8.2021 mennessä
Aatu on tärkein yhteysväline välillämme
Tulevista tapahtumista tiedotetaan sekä Aatussa, että
ilmaisjakelun keskiviikko lehdessä.
Julkaisija: Kymenlaakson AVH – yhdistys ry,
Toimitus: Eija Pyötsiä
Kari Stenholm
Tuula Naukkarinen
Päivi Viira
Taina Ahola
Sähköpostiyhteys: tuula.naukkarinen@kymp.net
Painos: 250
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