mediakutsu VAI TIEDOTE xx.xx.2020

Arvokas-ohjelma kutsuu kylään kansanedustajat ja median

Kutsu: Tervetuloa tutustumaan
masentuneiden kirahvien
vertaisryhmään!
Arvokas-avustusohjelma ja Suomen Setlementtiliitto ry toimittajat mukaan, kun kansanedustaja Elli Edustaja (sd) tulee tutustumaan Arvokas-koordinaatiohankkeen toimintaan ma 11.5.2020 klo 10–14.
Päivän aikana esittelemme vaikuttavaa työtämme eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä
tutustutamme työmme arkeen. Teemme ainutlaatuista työtä, sillä kukaan muu Suomessa ei... / kauttamme jopa xxx ihmistä saa... / jotain muuta.
Jos mallimme monistettaisiin ympäri Suomen / koko Pohjois-Karjalaan, voitaisiin säästää jopa 30 000 euroa vuodessa / merkittävästi vähentää inhimillistä kärsimystä / tarjota kaukalo jopa 100 kirahville.
Kerromme lisää ma 11.5., jolloin Elli Edustaja ja toimittajat pääsevät osallistumaan myös
sirkusryhmäämme. Päivän aikana luvassa tietoa, temppuja ja ainutlaatuisia kohtaamisia.
Tervetuloa siis meille Setlementtiliittoon (Sturenkatu 11 A, 4. krs, Helsinki)! Ks. tarkempi ohjelma seuraavalta sivulta.
Ilmoittauduthan mukaan Heikki Hanketyöntekijälle (yhteystiedot alla) viim. ma 4.5.!
Kerrothan samalla mahdollisen erityisruokavaliosi, sillä tarjoamme kevyen lounaan.
yhteistyöterveisin
Heikki Hanketyöntekijä		
p. 040 73 733 733			
heikki.hanke@tekija.fi
mahtihanke.fi

Arvokas-ohjelma
sinäoletarvokas.fi

Ohjelma ma 11.5.2020 klo 10–14
Jos ehdotettu ajankohta ei käy, sovitaan yhdessä parempi (ks. ed. sivu).

klo 10

Tervetuloa!
Arvokas-ohjelman ja Arvokas-koordinaatiohankkeen esittely
Heikki Hanketyöntekijä ja Jaana Järjestöjohtaja / Setlementtiliitto

klo 11

kevyt salaattilounas ja kahvit
keskustelua eriarvoisuudesta ja ratkaisuedotuksemme sen vähentämiseksi
Heikki Hanketyöntekijä ja Taina Toiminnanjohtaja / Setlementtiliitto

		
		

		
		

klo 12

Kirahvien sirkusmatinea
		
tutustuminen kirahvien vertaistoimintaan ja käsilläseisomisharjoitukset
		– pukeuduthan kiristämättömään paitaan

klo 13
		

Miten tästä eteenpäin?
keskustelua heränneistä ajatuksista, jatkosuunnitelmien punomista

klo 14

tapaamisen päätös, kiitos käynnistä!

Arvokas-ohjelma

Arvokas-ohjelma rakentaa yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.
25 Arvokas-hanketta luo erilaisia mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen
ja osallisuuteen ja vähentää siten eriarvoisuutta yhteiskunnassa.
Arvokas-ohjelmaa koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry, ja se kestää vuoteen 2021.

Arvokas-koordinaatiohanke

Arvokas-koordinaatiohanke tekee tämmöisiä hommia. Haluamme
saada aikaan tämmöisiä asioita.
Arvokas-koordinaatiohanke kuuluu Arvokas-ohjelmaan ja sitä hallinnoi Suomen Setlementtiliitto ry.

