SALAINEN YSTÄVÄ -KORTTIKAMPANJA

Näin se toimii

Kun osallistujia on monta yhdessä
Kerro Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:n yhdistyskoordinaattori Liisalle
(liisa.ansio@kstuki.fi), että haluatte osallistua Salainen ystävä -kampanjaan. Saatte
Karton lahjoittamia kortteja ja palautuskuoren postissa.
Ilmoittautuessanne mukaan, kertokaa:
A) Kuinka monta osallistujaa on?
B) Tarvitsetteko kortteja?
C) Onko osallistujilla erityisiä tarpeita, jotka tulisi ottaa huomioon salaisen
ystävän kortissa? Esim. tarvitseeko joku osallistujista koskettelukortteja.

Voitte myös askarrella kortit itse tai käyttää mitä tahansa Salaiselle ystävälle sopivia kortteja.

Iloisia
kesäterveisiä!

Salainen
ystävä

Salaiselta Ystävältäsi
Eevalta

Vastaanottajaksi merkitään “Salainen ystävä” tai vastaanottajan kohdan voi
jättää tyhjäksi, se täydennetään myöhemmin.

Lyhyt,
iloinen
tervehdys
on hyvä!

Viestiksi kirjoitetaan lyhyt tervehdys tai toivotus. Toki voi kirjoittaa pidemmänkin viestin.
Allekirjoituksessa voi olla “Salainen ystävä” tai kortin kirjoittajan oma nimi.
Lähettäkää valmiit kortit palautuskuoressa yhdistykoordinaattori Liisalle.
Yhdistyskoordinaattori lähettää teille salaisen ystävän -kortteja myöhemmin.
Yhdistyskoordinaattori Liisa Ansio
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
liisa.ansio@kstuki.fi
p. 045 270 2916

SALAINEN YSTÄVÄ -KORTTIKAMPANJA

Kun saatte kortteja
Saatte kerralla niin monta korttia, että niitä riittää jokaiselle halukkaalle. Jos
kortteja tarvitaan lisää, niitä voi saada yhdistyskoordinaattori Liisalta.
Tarkistakaa, että jokaisessa kortissa on vastaanottajan nimi tai vastaanottajana
"Salainen ystävä".
Jakakaa kortit yksikkönne tapojen mukaan. Voitte myös jakaa kortteja vähitellen ja
yllättää vastaanottajat iloisesti ja henkilökohtaisesti.

Entä jos?
Jos haluatte lähettää postia johonkin tiettyyn asumisyksikköön, onnistuu sekin.
Tai jos teillä asuu joku, jonka ystävä asuu toisessa kodissa, voi korttiin merkitä
vastaanottajan oikean nimen ja asuinpaikan. Nämä tiedot täytyy olla lähettäjällä
tiedossa, sillä meidän yhdistyksemme ei voi nimiä tai osoitteita välittää. Jos
ystävä asuu asumisyksikössä tai tukiasunnossa, tieto asuinpaikasta riittää.
Jos koko kodin väki ei halua osallistua, voi Salaiseksi ystäväksi ryhtyä vain
muutama asukkaista tai työntekijöistä.
Vaikka ole itse lähettänyt korttia, voi kortin voi kuitenkin saada.
Jos oikein innostuu kirjoittamaan kortteja, voi lähettää useita kortteja!
Jos nyt kesäaikana Salainen ystävä -kampajaan osallistuminen on haasteellista,
voi osallistua myöhemmin. Voimme toimittaa Salaisten ystävien posteja vielä
syksylläkin.

Näin helppoa on olla Salainen ystävä.
Ole Sinäkin!
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