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JÄSENTIEDOTE 2/2021 
 
 

 

Karvisen kevätviesti 
 
 

 

Odottavan aika on todellakin pitkä. Sulkutoimien vuoksi emme ole voineet kokoontua Karvisessa 
moneen kuukauteen. Väliin jäivät niin marrasiltamat, joulujuhlat kuin pääsiäisateriatkin. Karvinen 
on kuitenkin kaiken aikaa palvellut kävijöitään mahdollisuuksien mukaan. Koko jäsenistö on 
soitettu läpi kuulumisten merkeissä, ja puhelin on pirissyt vilkkaasti myös tässä päässä. 
Kuulumisia on vaihdettu myös sähköpostitse maanantaisen viikkoviestin yhteydessä. Keittiömme 
on valmistanut joka päivä noutolounasta, ja tätäkin mahdollisuutta on moni hyödyntänyt. 
Toimistossa on autettu yksilöajoin kävijöitä erilaisissa arjen asioissa. Tietokoneilla on voinut 
asioida ja kopioita teettää tarvitessaan. Rospuuttokelien väistyttyä on tehty muutaman henkilön 
kimppakävelyitä ja siemaistu lopuksi pihakahvit. Myös ystävänpäivän iloksi kahviteltiin 
turvallisesti pihalla. Lisäksi leipäjakelu on toiminut kahdesti viikossa koko rajoitusajan.  
 

Emme vielä varmuudella tiedä, milloin toimintamme voi palautua normaaliksi, mutta avaamme 
kyllä sitä mukaa, kuin viranomaiset rajoituksia purkavat. Onneksi kesä on alkamassa ja 
voimme turvallisimmin aloittaa avaamalla lisää ulkotoimintoja. Kaikki pihakalusteet otetaan 
käyttöön ja ajanvietteeksi esim. pienet pihapelit ja pihajumppa tuovat sallittua vaihtelua. 
Lounaan voi ostaa edelleen joko mukaan tai sen voi halutessaan syödä pihapöydän ääressä. 
Sisätiloissa voi toistaiseksi edelleen asioida vain ajanvarauksella. Ryhmätoimintaa ja retkiä 
päästään toteuttamaan todennäköisesti vasta kesän jälkeen. 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on säätänyt, että kokoontumisrajoitukset eivät koske 
rekisteröityjen yhdistysten lakisääteisiä kokouksia. Siksi Tukiyhdistys Karvisen hallitus on 
päättänyt, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina. 20.5. klo 13. 
Kutsun ja esityslistan löydät tämän jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa noudatetaan 
maskipakkoa, turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. Kevätkokouksen pullakahvit nautitaan 
pihalla kokouksen jälkeen. 
 
Laitathan kalenteriisi myös seuraavat päivämäärät: 
 

• Pe. 7.5. Pullakahvitarjoilu koko päivän Karvisen pihalla sunnuntaisen äitienpäivän 
kunniaksi. 
 

• To. 13.5. Helatorstaina Karvinen on kiinni. 
 

• Ma. 31.5. EU ruoka-apukassien jakelu käynnistyy Karvisessa. Etukäteisvarauksia 
emme valitettavasti voi ottaa vastaan. Toivomme myös, että ruokakuorman purkamiseen 
perjantaina 28.5. ilmoittautuisi muutamia reippaita vapaaehtoisia.  
 

• To. 24.6. Juhannuslounas kesäisin herkuin ja tunnelmin. Suljemme klo 13. Perjantaina 
juhannusaattona Karvinen on kiinni.  

 KÄÄNNÄ  



 

 

• Ma. 19.7. - pe. 23.7. Iitin leiri Vuolenkosken Kesäharjussa. Tuettu jäsenhinta matkoi-
neen, täysihoitoineen ja ohjelmineen on 90 €. Loma toteutuu, mikäli Kesäharju on avoinna 
ja viranomaismääräykset sen sallivat. Tänä kesänä ei kuitenkaan toteuteta samalla 
päiväretkeä Iittiin, jotta bussissa toteutuu riittävä istumaväljyys. Lomaviikon 
ilmoittautumisia otetaan vastaan Karvisen toimistossa. Maksu vasta loman varmistuttua. 

 

Tiedotamme kohtaamispaikan avaamisesta ja muista ajankohtaisista asioista sähköisesti 
kotisivuillamme, facebookissa ja instagramissa sekä sähköpostitse lähetettävällä viikkoviestillä. 
Noin kolmasosa Karvisen jäsenistä on ilmoittanut meille sähköpostiosoitteensa, ja he saavat 
kerran viikossa sähköpostiinsa Karvisen kuulumisia ja viikon ruokalistan. Jos et ole vielä 
ilmoittanut meille sähköpostiosoitettasi ja haluat jatkossa saada Karvisen tiedotteita myös 
sähköpostiisi, niin lähetä meille viesti osoitteeseen: tukiyhdistys@kolumbus.fi   
 
Perinteisestä paperisesta jäsentiedotteestamme emme silti kuitenkaan ole luopumassa ja aina 
saa myös soittaa puh. 050 – 554 3115 ja kysyä, mitä Karvisessa tapahtuu. 
 
 
Aurinkoisia päiviä toivottaen ja iloisiin jälleennäkemisiin, 
 

Inger, Lea ja Tuuli 
 
 
 

Osallistu kirjoituskilpailuun! 

 
Käynnistämme vuoden 2021 Avomielin-lehden 
kirjoituskilpailun! Lähde mukaan luomaan lehteä ja 
lähetä tekstisi. 
 
Vuoden 2021 Avomieli-lehden teemana on huumori. 
 
Mitä huumori merkitsee sinulle? Miten se auttaa sinua 
arjessasi? Oletko koskaan kokenut, että huumorilla 

selvisit jostain vaikeasta tilanteesta? 
 
Kirjoita omista lähtökohdistasi huumoriteemainen teksti. Muodoltaan teksti voi olla vaikkapa 
artikkeli, haastattelu, arvio, essee tai runo. 
 
Tekstin pituus voi olla 3000–6000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna. Lähetä kirjoituksesi 
viimeistään 30.6.2021 osoitteeseen avomielinlehti@emy.fi tai voit vaihtoehtoisesti tuoda 
kirjoittamasi tekstin Karvisen toimistoon. Voit halutessasi lähettää myös useamman tekstin 
ja tekstiin sopivan kuvan (huolehdithan kuvan tekijänoikeuksista).  
 
Avomielin-lehden toimituskunta valitsee kilpailun voittajat ja varaa oikeuden tehdä muutoksia 
teksteihin toimituksellisista syistä. Tekstin tulee olla ennen julkaisematon ja kirjoittajan oma. 
Voittajiin ollaan erikseen yhteydessä elokuun aikana. Voittajien tekstit julkaistaan laajan 
levikin Avomielin-lehdessä ja heitä muistetaan pienellä yllätyksellä. 
 
Kirjoittamisen iloa! 
 
 
 
 
 
 



 

KUTSU       28.4.2021 
 
 
 
 
 
TUKIYHDISTYS KARVINEN R.Y. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
 
Aika: torstaina, 20.5.2021, klo 13.00 
Paikka: Karvisen kohtaamispaikka 
 Malmin raitti 19 
 00700 Helsinki 
 
 
ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
 tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
4. Hyväksytään kokouksen esityslista. 

 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus(*  ja tilintarkastajien lausunto. 

 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
 myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 
7. Muut asiat 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
 
 
 
 
HUOM!  Kokouksessa noudatetaan maskipakkoa, turvavälejä ja hyvää 

käsihygieniaa. Kahvitarjoilu pihalla kokouksen jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
(* Tukiyhdistys Karvisen toimintakertomus vuodelta 2020 on luettavissa 

yhdistyksen kotisivuilla www.tukiyhdistyskarvinen.fi sekä kohtaamispaikassa. 

http://www.tukiyhdistyskarvinen.fi/

