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ALKUVUODEN KUULUMISIA
KARVISESTA
Vuoden vaihtuminen on aina uuteen vuoteen kohdistuvien
odotusten ja toiveiden aikaa. Tällä kertaa ihmiset kaikkialla
toivoivat vuoden vaihtuessa varmasti samaa asiaa – helpotusta koronan kurimuksesta. Samoin me
Karvisessa toivoimme, että olisimme jo loppiaisen jälkeen voineet jälleen avata kohtaamispaikkamme, mutta viranomaiset Uudellamaalla päättivät jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ainakin vielä tammikuun loppuun saakka. On mentävä turvallisuus ja terveys edellä,
mutta onneksi alkaneiden rokotusten myötä on myös toivoa tavalliseen arkeen palaamisesta ennen
pitkää.
Tässä kirjeessä emme vielä pysty kertomaan mitään kerhotoiminnasta tai tapahtumista, vaan
tiedotamme niistä erikseen sitten, kun paluu normaaliin toimintaan on taas mahdollinen. Tämän
vuoden ensimmäinen jäsenkirje onkin enemmän väliaikatiedote siitä, miten Karvinen
vallitsevassa poikkeustilanteessa palvelee jäseniään:
•

Karvisen työntekijät ovat paikalla ja puhelimeen vastataan normaalisti arkisin klo 9-15
tutussa numerossa p. 050-554 3115. Meille saa aina soittaa, vaikka kaipaisi vain vähän
juttuseuraa.

•

Juttuseuraa löytää myös Avomielin-chatista, johon helpoiten pääset mukaan Karvisen
kotisivuilla olevan linkin kautta. Päivystäjinä toimivat yhdistysten työntekijät, opiskelijat ja
vapaaehtoiset ma-pe klo 9-15, mutta chatissa/juttupiirissä voi keskustella muiden käyttäjien
kanssa myös muina aikoina. Karvinen päivystää chatissa tiistai-aamuisin ja perjantaiiltapäivisin.

•

Karvisen maistuvan kotilounaan voit ostaa mukaan arkisin klo 11-13 keittiön takaovelta.
Viikon ruokalistan löydät netistä www.tukiyhdistyskarvinen.fi tai voit myös soittaa ja kysyä
päivän annosta.

•

Leivänjako toteutuu tiistaisin ja perjantaisin klo 9 alk. Karvisen rappusilla katoksen alla.

•

Jos olet oireeton, voit myös soittaa ja varata ajan yksilöohjaukseen tai esim. asiointiin
Karvisen tietokoneilla. Autamme mielellämme myös, kun tarvitset apua esim.
verkkoasioissa, kopioita papereista tms.

•

Muistathan, että kevään tuetun loman hakemusten viimeinen palautuspäivä on
pe. 5.2.2021. Hakulomakkeen saa Karvisen toimistosta, jonne se myös palautetaan. Karvisen
tarjoama Solaris-lomien tuettu vertaistukiloma on tänä keväänä Lehmirannan
lomakeskuksessa Salossa ma. 10.5. – la. 15.5.2021. Tuetun lomaviikon hinta
lomakeskuksessa on 100 euroa sisältäen majoituksen 2hh:ssa täysihoitoineen ja ohjatun
virkistysohjelman. Koronarajoitusten vuoksi edellisessä kirjeessä mainittu retki-info on
peruttu, mutta lisätietoja lomasta saa Karvisen retkivastaavalta Jori Rojalalta tai Karvisen
toimistosta.
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•

Karvinen lähestyy lähiviikkoina puhelimitse jäseniään osana Malmin seurakunnan
käynnistämää ”Mitä kuuluu koillinen? - yhdessä yksinäisyyttä vastaan” -kampanjaa.
Yhdistyksellämme on paljon jäseniä ja aloitamme soitot iäkkäämmistä jäsenistämme. Nyt kun
kohtaamispaikassa ei voi viettää aikaa ja tavata ihmisiä, niin toivomme, että edes puhelun
kautta välittyy viesti siitä, että jokainen teistä on tärkeä ja kaivattu jäsen Karvisen
yhteisössä!

•

Tiedotamme kohtaamispaikan avaamisesta ja muista ajankohtaisista asioista aina
nopeimmin sähköisesti kotisivuillamme, facebookissa ja instagramissa. Useimmilla
Karvisen jäsenillä on nykyisin ainakin jo sähköposti käytössään, mutta sähköpostiosoite
puuttuu jäsenrekisteristämme kovin monen yhteystiedoista. Jos haluat jatkossa saada
Karvisen tiedotteita myös sähköpostiisi, niin lähetä meille viesti osoitteeseen
tukiyhdistys@kolumbus.fi Perinteisestä paperisesta jäsentiedotteestamme emme silti
kuitenkaan ole luopumassa.

•

Karvisen jäsenmaksu on edelleen 12 € ja lähetämme ohessa tämän vuoden
jäsenmaksulaskun niille, jotka eivät vielä ole sitä suorittaneet. Jäsenmaksun voi maksaa
myös käteisellä Karvisen toimistolla.

Toivottavasti saamme taas pian avata Karvisen turvallisesti!
Onneksi päivät pitenevät ja menemme taas valoa kohti.

Hyvää alkanutta vuotta ja terveyttä
kaikille, t.
Inger, Lea ja Tuuli

