Tervehdys teille Krase ry:n kummijäsenet ja Päiväkoti Suvikellon
ystävät!
Suvikellossa eletään jännittäviä aikoja. Kesä on jo ovella ja uusiin tiloihin siirtyminen tapahtuu
aivan pian! Laajennus vaatii paljon työtä, mutta teemme sen iloiten Herran antamista uusista
mahdollisuuksista!
Uusi johtajamme Suvi Korhonen siunataan Vapaaseurakunnan tilaisuudessa sunnuntaina 20.5
klo 17.00. Olet tervetullut kuulemaan Suvikellon terveisiä tuohon kokoukseen ja tapaamaan
Suvia.
Sinä voit olla mukana auttamassa Suvikelloa. Tärkeintä on, että kannat päiväkotia rukouksin.
Tarvitsemme apua myös muutossa. Jos sinulla on mahdollisuus auttaa muutossa, ota yhteyttä
Suvikelloon tai ilmoittaudu mukaan 20.5 Vapaaseurakunnan kokouksessa. Muutto alkaa
maanantaina 16.7. Tarvitsemme huonekalujen kokoajia sekä kantoapua. Jos olet taitava
puuseppä, voit olla avuksi myös rakentamalla uusiin tiloihin leluja, esimerkiksi nukkekodin tms.
☺
Jos lanka ja puikot pysyvät käsissäsi, voit osallistua sukkien kutomistalkoisiin. Tahtoisimme
kerätä Suvikellon lapsille uudet villasukat tervetuliaslahjaksi ja muistoksi. Jos haluat olla
mukana villasukkatalkoissa, saat Suvikellolta langat villasukkia varten. Villalankoja jaetaan
myös edellä mainitussa Vapaaseurakunnan kokouksessa.
Uusien työntekijöiden rekrytointi aloitetaan pian ja kesän aikana valitaan uudet työntekijät.
Tarvitsemme vanhojen työntekijöiden lisäksi vielä kolme lastentarhanopettajaa ja yhden
hoitajan.
Tiedoksi: EU:n on asettanut uuden henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen. Asetus
astuu voimaan 26.5.2018. Sinun luovuttamasi tiedot ovat Krase yhdistyksen jäsenrekisterissä.
Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen sihteeri. Emme luovuta rekisteriä kolmansille osapuolille.
Jos haluat tietosi poistettavan jäsenrekisteristä, ole hyvä ja ilmoita siitä yhdistyksen sihteerille
sähköpostiosoitteeseen sihteeri@suvikello.fi. Ilmoittamatta jättämällä hyväksyt tietojesi
säilytyksen jäsenrekisterissämme.
Krase Ry:n jäsenkirjeet lähetetään jatkossa sähköpostitse. Jos et ole ilmoittanut
sähköpostiosoitettasi yhdistykselle, olet vastaanottanut kirjeet postitse. Jatkossa emme enää
automaattisesti postita kirjeitä. Jos sinulla kuitenkin on sähköposti ja toivoisit saavasi
jäsenkirjeet, ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihteerille. Mikäli sinulla ei ole
mahdollisuutta vastaanottaa sähköpostia, ole yhteydessä yhdistyksen sihteeriin tai Suvikelloon
niin postitamme kirjeen sinulle. Kirjeet ovat luettavissa myös osoitteessa suvikello.fi.
Rukousaiheita: Suvikellon henkilökunta perheineen, Suvikellon lapset perheineen, uusien
työntekijöiden valinta, riittävästi lapsia uusiin tiloihin, muuttoon ja laajennukseen liittyvät asiat,
taloudellinen tilanne: tarvitaan paljon huonekaluja yms. uusiin isompiin tiloihin.
”Tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaa ja riemuitkaa siitä!” Ps.118:24
Siunausta Sinulle ja perheellesi!
Seinäjoella 14.5.2018
Suvikellon henkilökunnan puolesta Maria Alestalo

