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JÄSENTIEDOTE 1/2022

Karvisen kevätviesti

Taitaa se talven selkä sentään vihdoin olla taittunut ja kaivattu kevät on jälleen täällä! Karvisessa
alkuvuosi  käynnistyi  hiljakseen.  Vaikka ryhmätoiminta ja  tapahtumat olivat  koronatauolla,
saimme  onneksi  pitää  kohtaamispaikkamme  auki! Ei  ole  tarvinnut  jäädä  yksin  kotiin
miettimään maailman myllerrystä, vaan Karvisesta on löytynyt joka päivä juttuseuraa, tukea ja
apua. Myös lounastarjoilut ja leivänjako toimivat normaalisti. Helmikuun alusta alkaen olemme
saaneet  käynnistää  myös  ryhmätoimintaa,  joten  nyt  riittää  mielekästä  tekemistä!
Kerhokalenterin löydät tämän kirjeen liitteenä. 

Kerhojen lisäksi Karvisen kevätkauteen kuuluu myös tapahtumia ja retkiäkin on luvassa. Säiden
lämmetessä avaamme myös ulkotoimintoja. Siivotaan piha talkoilla talven jäljilta, otetaan taas
pihakalusteet käyttöön ja avataan grillikausi. Ajanvietteeksi myös pienet pihapelit ja pihajumppa
tuovat piristystä päiviin. Viihdytpä sitten sisällä tai ulkona, poimi itsellesi virkistävää tekemistä
Karvisen viikko-ohjelmasta tai tapahtumakalenterista ja tule mukaan mukavaan porukkaan! 

Tässä  vaiheessa  kannattaa  jo  laittaa  kalenteriin  seuraavat  päivämäärät,  mutta  kevätkauden
kuluessa  voi  tulla  lisääkin  retki-/tapahtumatarjontaa. Tiedotamme  niistä  Karvisen  ilmoitus-
tauluilla ja kotisivuillamme.

• Ke. 13.4. Karvisen perinteinen pääsiäislounas, kattaukset klo 10.45 ja klo 12.15. 
Pääsiäislounaan hinta jäsenille on 7 € ja paikka haluamaasi kattaukseen tulee ostaa 
ennakkoon keittiöstä. Kiirastorstaina 14.4. suljemme jo klo 13, ja pääsiäispyhinä pe. 
15.4. ja ma. 18.4. Karvinen on kiinni.

• Pe. 22.4. klo 13 Tukiyhdistys Karvisen sääntömääräinen kevätkokous. Kutsun ja 
esityslistan löydät tämän jäsentiedotteen liitteenä.

• Su. 24.4. klo 17 Malmin Työväen näyttämön tragikoominen teatteriesitys ISÄ 
dementiaan vaipuvan isän ja hänen tyttärensä elämästä. Olemme varanneet näytökseen 
20 lippua. Lunasta oma paikkasi Karvisen toimistosta 7 euron jäsenhintaan.

• Pe. 29.4. Wapun viettoa Karvisessa           Huom. ennakkoilmoittautuminen!

• Ke. 11.5. klo 9 Karvisen pihatalkoot ja grillikauden avaus (säävarauksella)

• To. 26.5. Helatorstaina Karvinen on kiinni.

• Ti. 21.6. klo 9 Jori vie meidät päiväretkelle Saloon! Koko päivän retken hinta jäsenille 
on vain 20 € sisältäen tilauskuljetukset, kaupunkiopastuksen ja buffet-lounaan. 
Ilmoittautuminen ja maksu toimistoon. 

KÄÄNNÄ



• To. 23.6. Juhannuslounas kesäisin herkuin ja tunnelmin. Suljemme klo 13. Perjantaina 
juhannusaattona Karvinen on kiinni. 

• Ma. 18.7. - pe. 22.7. Iitin leiri Vuolenkosken Kesäharjussa. Tuettu jäsenhinta matkoi-
neen, täysihoitoineen ja ohjelmineen on 90 €. Lomaviikon ilmoittautumisia otetaan 
vastaan Karvisen toimistossa. 

Kesäkaudella  on  tietysti  ainakin  luvassa  myös  kesäteatteria,  Karvisen  kesäolympialaiset,
Avomielin-turnauksia (minigolf-, mölkky- ja onkikisat) sekä virkistyspäivä Meriharjussa.  Seuraa
tapahtumailmoittelua  kohtaamispaikassa,  kotisivuillamme  tai  facebookissa  ja  ilmoittaudu
mukaan. 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen,

Inger, Lea ja Tuuli

Jokaisen talven on väistyttävä kevään tieltä,
jokainen yö pakenee aamun valoa.



KUTSU 21.3.2022

TUKIYHDISTYS KARVINEN R.Y.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Aika: perjantaina, 22.4.2022, 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

(* Tukiyhdistys Karvisen toimintakertomus vuodelta 2021 on luettavissa
yhdistyksen kotisivuilla www.tukiyhdistyskarvinen.fi sekä kohtaamispaikassa.

http://www.tukiyhdistyskarvinen.fi/
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