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KARVISEN LOPPUVUODEN
KUULUMISIA
Vuosi 2021 alkaa jo lähennellä loppuaan ja on jälleen kerran aika kiittää
lämpimästi kaikkia karvislaisia kuluneesta vuodesta. Yhdessä selvisimme hankalasta
ajanjaksosta! Monista rajoituksista huolimatta saimme kuitenkin pitää kohtaamispaikan auki koko
vuoden ja melkoisesti mukavaa toimintaakin pystyttiin järjestämään. Nyt kun viimeisetkin
kokoontumisrajoitukset on poistettu, on suuri ilo tarjota karvislaisille jälleen runsaasti
ohjelmaa ja tapahtumia tähän loppusyksyn ja joulun odotuksen aikaan. Poimi alla olevasta
listauksesta itsellesi mieluisimmat ja ilmoittaudu pikaisesti mukaan, sillä lippuja/paikkoja on rajatusti.
•

Pe. 29.10. klo 12 Retki Amos Rexin näyttelyyn ”Inner journey”, jossa esillä Bill Violan
vaikuttavia videoprojisointeja myyttisesti virtaavista vesistä ja loimuavista tulista.

•

Ke. 10.11. klo 17 – 21 Ohjelmalliset Marrasiltamat Malmin työväentalolla. Lippuja
myynnissä Karvisen toimistossa; hinta vain 4 €/kpl sis. buffet (kohtaamispaikka suljettu!).

•

To. 11.11. klo 11 Espoon EMY:n isännöimä Avomielin-biljarditurnaus Kivenlahdessa.
Pe. 12.11. klo 12 Retki Helsingin kaupunginmuseoon, jossa Signe Branderin valokuvien
välityksellä herää henkiin 100 vuoden takainen Helsinki.

•

Ma. 22.11. klo 9 EU ruoka-apujakelu käynnistyy Karvisessa. Kasseja on jaossa niin kauan
kuin tavaraa riittää. Etukäteisvarauksia emme kuitenkaan voi ottaa vastaan.

•

Ti. 23. – ke. 24.11. Mielenterveysmessut verkossa. Seuraamme mielenkiintoisia
yleisöluentoja porukalla etäyhteyksin Karvisesta käsin. Tule sinäkin mukaan!

•

Ti. 30.11. klo 19 Ikivihreillä sävelmillä höystetty komedia ”Sylvi ja huru-ukot” Malmitalossa
tarjoaa huumoria, jännitystä ja romantiikkaa. Lippuja Karvisen toimistosta tuettuun
jäsenhintaan 15 €/kpl.

•

Pe. 3.12. Karvisen jäsenten pikkujoulupäivä! Talo tarjoaa glögiä, pipareita sekä jouluista
riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa; ohjelmassa yhteislaulua ja teatteria. Myös Joulupukki
vierailee. Jos haluat pukilta joululahjan, tuo itsekin pukinkonttiin jokin pikku lahja parilla
eurolla.

•

Ke. 8.12. klo 10 Päiväretki tilausajokuljetuksella jouluiseen Porvooseen, jossa opastettu
kiertoajelu, lounas, mahdollisuus jouluostoksiin ja vierailu Brunbergin tehtaanmyymälään.
Paluu Karvisen pihalle klo 16 mennessä. Retken omavastuuhinta vain 20 €/jäsen.

•

Pe. 17.12. klo 12 retki Aleksanterin joulukadulle ja Tuomaan markkinoille.

•

Ke. 22.12. Karvisen perinteinen joululounas kahdessa kattauksessa:
1. kattaus klo 10.45 alkaen ja 2. kattaus klo 12.15 alkaen. Runsas ja maittava jouluateria
maksaa 8 € ja lipukkeen haluamaasi kattaukseen voit ostaa jo marraskuusta alkaen Karvisen
keittiöstä. Tervetuloa herkuttelemaan jouluisissa tunnelmissa!
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Karvinen tarjoaa vuonna 2022 Hyvinvointilomien tuettua lomaa Lomakoti Tammilehdossa
Turunmaan saaristossa Rymättylässä ajalle 6.6. – 11.6.2022. Tuetun lomaviikon hinta
lomakodissa on 90 euroa sisältäen majoituksen 2hh:ssa täysihoitoineen ja ohjatun virkistysohjelman. Retkivastaavamme Jori Rojala pitää Karvisessa retki-infon Tammilehdon-lomalle
hakemisesta sekä muista ensi vuoden retkikohteista keskiviikkona 12.1.2022 klo 10.
Vuoden 2022 osalta Karvisen jäsenmaksu on edelleen 12 € ja sen voi tammikuusta alkaen käydä
maksamassa käteisellä Karvisen toimistossa. Mikäli et itse pääse käymään Karvisessa heti alkuvuodesta, lähetämme ensi vuoden jäsenlaskun kevätkirjeen mukana.
Lopuksi vielä muistutus, että vielä ehtii vastata vuoden 2021 kävijäkyselyyn ja toivomme
mahdollisimman monen myös tekevän niin. Vastaamalla vaikutat! Lomakkeita löytyy Karvisesta ja
tarvittaessa autamme niiden täyttämisessä. Vaivan palkaksi kaikki kyselyyn vastanneet saavat
ilmaiset pullakahvit.
Joulun aikaan Karvisen aukioloajoissa on seuraavat poikkeukset :
- Maanantaina 6.12. Itsenäisyyspäivänä Karvinen on kiinni.
- Torstaina 23.12. Aatonaattona Karvinen sulkee klo 13.
- Perjantaina 24.12. (Jouluaattona) Karvinen on kiinni.
- Lauantaina 25.12. (Joulupäivänä) Karvinen on kiinni.
- Lauantaina 1.1. (Uuden Vuoden päivä) Karvinen on kiinni.
- Torstaina 6.1. (Loppiainen) Karvinen on kiinni.
Karvisen ryhmätoiminta jatkuu lähes joulun korville. Vertaisryhmät jäävät lyhyelle joulutauolle viikolla
51 ja käynnistyvät jälleen loppiaisen jälkeen viikolla 2; ohessa tuorein kerhokalenteri.
Rauhaisaa Joulun odotusta toivottaen,
Inger, Lea ja Tuuli

