TUKILINJAN UUTISKIRJE 10/2021

Hei!
Tämän jo toisen varsin poikkeuksellisen vuoden lähestyessä loppuaan
on aika kiittää Sinua toimintamme tukemisesta lahjoittajana. Ajattelin
näin joulun kunniaksi kertoa samalla siitä, miten työllistämisen ja
mielekkään elämän missiomme näkyy omassa organisaatiossamme.
Tänäkin vuonna olemme työllistäneet toimintarajoitteisia henkilöitä
niin puhelimitse tehtävässä markkinoinnissammekin kuin Tukilinjalehden teossa. Lehden kirjoittajat ovat pääsääntöisesti vammaisia,
pitkäaikaissairaita tai vaativaa omaishoitoa tekeviä toimittajia, ja
nettisivujemme vierasbloggarit ovat kaikki apurahan saajia. Työarjen
hankintoja, kuten siivousta ja kokoustarjoiluja, pyrimme ensisijaisesti
aina hankkimaan vammaisia ihmisiä työllistäviltä tahoilta.
Jo monen vuoden ajan olemme tilanneet Tukilinjan joulukortin
kuvituksen joltakin Tukilinjan apurahan saaneelta taiteentekijältä
– valokuvaajalta tai kuvataiteilijalta. Hän saa työstään paitsi
kilpailukykyisen palkkion myös työkokemusta ja uuden merkinnän
ansioluetteloonsa.

TUKILINJAN
APURAHAT
SAAPUNEET
HAKEMUKSET
1.9.– 30.11.2021

371 KPL

APURAHOJEN
MÄÄRÄ
1.9.–30.11.2021

222 KPL

Tänä vuonna päädyimme muistamaan yhteistyökumppaneitamme
ja henkilökuntaamme painetun joulukortin sijasta sähköisellä
joulutervehdyksellä, jonka kuvan näet ohessa. Sen tekijä Sari Miehola
sai vuonna 2019 Tukilinjan apurahan järjestelmäkameran hankintaan.
Tukilinja-lehteen lähettämässään kiitoskirjeessä Sari kertoo, miten
hyvältä tuntui saada tukea taiteelliseen työhön: ”Tulee itseluottamusta
tekemiseen, kun haluatte auttaa pyyteettömästi, kannustaen. Tuntuu,
että olen jotakin ja voin antaa myös muille ihmisille hyvää mieltä.”
Näihin kiitollisiin tunnelmiin haluan päättää tämän vuoden
viimeisen uutiskirjeen ja toivottaa Sinulle rauhallista Joulun
aikaa sekä kaikkea hyvää uudelle, alkavalle vuodelle!
Tunnelmallisin loppuvuoden terveisin,

Sanna
Tukilinjan lahjoittajapalvelu

TUKILINJAN LAHJOITTAJAPALVELU:
lahjoittajapalvelu@tukilinja.fi
p. 09 – 4155 1510 arkisin klo 9–14.
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