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JÄSENTIEDOTE 2/2020 JA KOKOUSKUTSU
KARVISEN SYYSKAUSI TARJOAA
KIVOJA RETKIÄ JA MONIPUOLISTA
TOIMINTAA!
On taas tullut aika lähestyä teitä syyskirjeellä. Ohi hujahtanutta kesää jää aina vähän kaihomielin
kaipailemaan, mutta onneksi syksyynkin liittyy monia mukavia asioita, kun sitä tarkemmin miettii.
Ruska värjää maisemat hehkullaan; marjat, juurekset ja sienet tarjoavat maistuvaa lisuketta
satokauden ruokapöytään; ystävälliset ihmiset tuovat ylimääräistä omena- ja luumusatoaan
karvislaisille jaettavaksi ja Karvisen kerho- ja tapahtumakalenteristakin löytää jälleen mukavaa
tekemistä.
Olemme pystyneet pitämään tartunnat loitolla ja kohtaamispaikan auki kevään pakollisen
koronasulun jälkeen jo kolme kuukautta. Kun saimme luvan avata ovemme kesäkuun alussa,
kaipasi moni meistä jo kipeästi ihmisten ilmoille. Turvallisuusohjeita noudattamalla olemme
kesälläkin voineet pitää lounaskahvilamme normaalisti toiminnassa, toteuttaa mm. säännölliset
leipäjakelut kahdesti viikossa sekä kesäkuisen EU-ruokajakelun. Tapahtumapuolella toteutimme
mm. Karvisen juhannusjuhlat, Iitin kesäleirin, Suomenlinnan kesäteatterin, Meriharjun
virkistyspäivän, tutustumisretken Olympiastadionille ja Vanhankaupunginlahden onkikisat. Tämä
kaikki on ollut mahdollista, koska te kävijät olette noudattaneet Karvisessa sovittuja
koronavarotoimia. Siitä lämmin kiitos kaikille! Samaa vastuullista linjaa noudattamalla
pystymme myös syyskaudella toteuttamaan karvislaisten iloksi paljon ryhmiä, retkiä ja
tapahtumia.
Syyskauden viikko-ohjelman löydät tämän kirjeen liitteenä ja tarkempia lisätietoja kaikista
aihealueista saat Karvisen kotisivuilta, facebookista sekä tietysti Karvisesta. Huomaathan, että
Karvisen monipuoliseen viikko-ohjelmaan on uutena ilmestynyt kokkikerho. Parhaillaan
kokkikerhon aiheena on ”äijien kokkailu”, mutta uusia ryhmiä ja aiheita toteutetaan sitä mukaa
kuin ilmoittautumisia tulee. Miltä kuulostaisi vaikkapa ”halvalla hyvää”, ”maukasta ja kevyttä” tai
”aloittelijan helpot herkut”? Mukaan pääset, kun laitat nimesi ja toivomuksesi ilmoittautumislistaan. Paljon muitakin kerhoja on tarjolla, joten toivottavasti sinäkin löydät itsellesi mieluisen
ryhmän ja tulet mukaan toimintaan.
Laita kalenteriisi myös seuraavat syyskauden tapahtumat ja ilmoittaudu mukaan:
•
•
•

•

Pe. 4.9. klo 9.30 Karvisen leikkimieliset kesäolympialaiset pihakentällä
Ti. 15.9. klo 12 Retki Ateneumiin ”Nykytaide ja klassikot” -näyttelyyn (ilmainen)
Ti. 22.9. klo 8.30 Jorin päiväretki tilausbussilla Hankoon. Hinta vain 20 €/jäsen
sisältäen edestakaiset matkat, opastuskierroksen sekä buffet-lounaan. Bussista täytetään
turvavälejä noudattaen korkeintaan puolet paikoista ja kyydin aikana on käytettävä
kasvomaskia. Ilmoittautumiset Karvisen toimistoon. Retkelle lähtijät arvotaan, mikäli
ilmoittautumisia tulee enemmän kuin vapaita paikkoja.
Pe. 25.9. klo 13 Tukiyhdistys Karvisen sääntömääräinen syyskokous. Kutsun ja
esityslistan löydät tämän jäsentiedotteen liitteenä.
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Su. 27.9. klo 18 ”Vaimoni on toista maata” -komedia Malmin työväen teatterissa.
Karvislaisille on varattu 20 lippua a' 8 €.
Ti. 29.9. klo 12 Retki Kansallismuseoon ”Rohkeus, rakkaus ja vapaus! - Muumit 75
vuotta -näyttelyyn (ilmainen)
Pe. 2.10. klo 10 Ruskaretki Haltialaan ja sienestystä (säävaraus)
To. 29.10. klo 17 Perinteiset Marrasiltamat Malmin työväentalolla. Isäntäyhdistyksenä
toimii tänä vuonna Karvinen.
To. 12.11. EMY ry:n isännöimä Avomielin-biljarditurnaus Kivenlahdessa
Ma. 23.11. - la. 28.11. Hyvinvointilomien tuettu loma Karvislaisille Lomakoti
Kotorannassa Kiljavalla. Loma siirtyi toukokuun viimeiseltä viikolta pikkujouluaikaan.
Keväällä lomalle hyväksytyt pääsevät marraskuussa lomalle aiemman hakemuksensa
perusteella. Lomalle on kuitenkin joitakin vapaita paikkoja, joita ehtii pikaisesti vielä
hakea. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa Karvisen toimistosta.

Mielenterveysmessuja ei tänä vuonna koronariskin vuoksi järjestetä perinteiseen tapaan, vaan
tulossa on erilainen, virtuaalinen messutapahtuma. Tästä lisätietoja lähempänä tapahtumaa.
Vapaaehtoistyön messut siirtyvät puolestaan ensi vuoteen.
Karvinen jakaa taas pian EU-ruoka-apua. Näillä näkymin toimitus saapuu marraskuussa ja
tiedotamme tarkemmin jakelun alkamisesta ilmoitustaululla ja kotisivuillamme
Saat tämän kirjeen mukana jälleen jokasyksyisen kävijäkyselyn, jolla mitataan toimintamme
laatua. Toivomme, että vastaat kyselyyn, sillä tarvitsemme palautetta mahdollisimman monelta
kävijältä. Kehitämme toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Myös STEA toimintamme
rahoittajana vaatii mittauksia toiminnan tuloksista ja vaikuttavuudesta. Kaikki kyselyn palauttajat
saavat ilmaiset pullakahvit ja lisäksi kaikki syyskokoukseen mennessä lomakkeen
palauttaneet osallistuvat arvontaan.
Lopuksi vielä tietoa aukioloajoista. Aiempien vuosien tapaan Karvinen pyritään pitämään
syys-/talvikaudella vapaaehtoisvoimin avoinna myös lauantaisin 3.10. alkaen klo 10 – 13 ja
lauantain kevyt lounas maksaa edelleen vain 2 €/jäsen. Arkisin olemme auki normaaliin tapaan
klo 9 – 15.
HUOMIO!!
Tervetuloa Tukiyhdistys Karvisen syyskokoukseen perjantaina 25.9.2020 klo 13.00
Karvisen kohtaamispaikkaan, Malmin raitti 19.
Esityslistan löydät tämän kirjeen liitteenä ja ensi vuoden toimintasuunnitelma on etukäteen
luettavissa Karvisen kohtaamispaikassa sekä kotisivuillamme.
HALLITUKSEEN EHDOLLE ASETTUVIA PYYDETÄÄN ILMOITTAUTUMAAN TI. 15.9.
MENNESSÄ VAALILISTAN JA EHDOKASESITTELYN JULKAISUA VARTEN!
Tervetuloa viihtymään Karviseen,
t. Inger, Lea ja Tuuli

