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JÄSENTIEDOTE 3/2021 JA KOKOUSKUTSU

UUTTA VIRTAA SYKSYYN KARVISESTA!

On  taas  tullut  aika  lähestyä  teitä  syyskirjeellä.  Mennyt  kesä  jää  mieleen  superhelteistään,
jollaisten  jälkeen  syksyn  viileämmät  ilmat  ja  jopa  vesisateetkin  tuntuvat  vaihteeksi  ihan
tervetulleilta.  Karvinen on ollut auki  koko kesän ja tarjonnut mukavaa kerhotoimintaa ja kivoja
retkiä  mm.  ihastuttavaan  alppiruusupuistoon,  minigolf-radoille,  kauppatorille  ja  kaupungin-
museoon, Harakan saareen sekä Hakasalmen huvilalle. Kesäkuussa vietettiin Karvisen perinteisiä
juhannusjuhlia  grilliherkkuineen  ja  käytiin  myös  Navethalian  kesäteatterissa.  Heinäkuussa
vietettiin  karvislaisten  lomaviikkoa  Iitissä  ja  elokuussakin  on  jo  ehditty  hyvällä  menestyksellä
kisailla mölkkykisoissa, onkikisoissa sekä minigolf-kisoissa. 

Kesän poutasäät antoivat  mahdollisuuden toteuttaa turvallisesti  monia kerhoja ja liikuntahetkiä
pihalla  ja  ulkotiloissa,  mutta  syyskuussa  on  tarkoitus  käynnistää  ryhmätoimintaa  myös
kohtaamispaikan  sisätiloissa. Tämänhetkiset  Etelä-Suomen  aluehallintoviraston  korona-
rajoitukset  ovat  voimassa  12.9.  saakka ja  joudumme  ottamaan  ne  huomioon  myös
kerhotoiminnassamme. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että toistaiseksi emme voi toteuttaa karaoke- tai
sisäliikuntaryhmiä  ja  muissakin  ryhmissä  joudumme  huomioimaan  osallistujamäärä-  ja
välimatkarajoitukset.  Tällä hetkellä kohtaamispaikassamme saa oleskella yhtä aikaan korkeintaan
25 kävijää, mikäli kävijöillä on mahdollista pitää 2 metrin välimatka toisiinsa. Salissa on käytössä
vain  puolet  istumapaikoista,  mutta  otetaan  toisemme  huomioon  myös  pitämällä
omatoimisesti  turvaväliä muihin  kävijöihin  ja  käyttämällä  kasvomaskia ryhmissä  sekä
muulloinkin sisällä oleskelun aikana.  Huomioithan myös, että ryhmänohjaajat ja henkilökunta
voivat joutua rajoittamaan osallistujamääriä tapauskohtaisesti. 

Syyskauden  viikko-ohjelman löydät  tämän kirjeen  liitteenä ja  tarkempia  lisätietoja  kaikista
aihealueista saat Karvisen kotisivuilta, facebookista sekä tietysti Karvisesta. Myös yhteisökokous
pidetään tuttuun tapaan joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkoaamuna klo 9.30.

Laita kalenteriisi myös seuraavat syyskauden tapahtumat ja ilmoittaudu mukaan: 

• La. 4.9. klo 15 Helsingin Juhlaviikkojen tarjoama  korttelikonsertti Karvisen pihalla.
Maksuttomassa konsertissa soittaa menevän ja valovoimaisen keikan harmonikkataiteilija
Antti Paalanen! Karvinen myy pihapuffetissa grillimakkaraa, mehua, kahvia ja kahvileipää. 

• Ti. 7.9. klo 9.30 Karvisen leikkimieliset kesäolympialaiset pihakentällä. Karvinen tarjoaa
kisamuonituksen ja lajipalkinnot.

• Pe. 17.9. klo 13 Tukiyhdistys Karvisen sääntömääräinen syyskokous. Kutsun ja 
esityslistan löydät tämän jäsentiedotteen liitteenä.

• Ti. 28.9. klo 13 Avomielin-keilaturnaus Tikkurilassa

• Pe. 1.10. klo 10 Ruskaretki Haltialaan, jossa mahdollisuus onkia ja patikoida. Karvinen
tarjoaa retkieväät.

• Ti. 23.11. - ke. 24.11. Mielenterveysmessut virtuaalisesti verkossa. KÄÄNNÄ 
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Tulemme syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös pieniä retkiä Helsingissä
museoihin,  näyttelyihin  ja  tapahtumiin. Näistä  tiedotamme  lisää  myöhemmin  syksyllä.
Marrasiltamien  ja  muiden  loppuvuoden  isompien  juhlien  sekä  Jorin  isännöimän
tilausbussiretken toteutuminen johonkin mielenkiintoiseen kaupunkikohteeseen riippuu korona-
tilanteesta  ja  kulloinkin  voimassa  olevista  rajoituksista.  Seuraamme tilannetta  ja  tiedotamme
lisää myöhemmin. 

Karvinen jakaa taas pian EU-ruoka-apua. Näillä näkymin toimitus saapuu loka-/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 2.10. 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 17.9.2021 klo 13.00
Karvisen kohtaamispaikkaan, Malmin raitti 19. Ennakkoilmoittautuminen!

Esityslistan löydät tämän kirjeen liitteenä ja ensi vuoden toimintasuunnitelma on etukäteen
luettavissa Karvisen kohtaamispaikassa sekä kotisivuillamme. 

HALLITUKSEEN EHDOLLE ASETTUVIA PYYDETÄÄN ILMOITTAUTUMAAN PE. 10.9.
MENNESSÄ VAALILISTAN JA EHDOKASESITTELYN JULKAISUA VARTEN! 

Tervetuloa viihtymään Karviseen,  

t. Inger, Lea ja Tuuli
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