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JÄSENTIEDOTE 2/2022 JA KOKOUSKUTSU

POIMI KARVISESTA PIRTEYTTÄ PÄIVÄÄSI!

Syyskausi on monelle meistä uusien aloitusten aikaa. Kesän joutenolon jälkeen mieli kaipaa taas
enemmän toimintaa ja muiden ihmisten seuraa. Karvislaiset tietävät, että mukavaa tekemistä ei
tarvitse kaukaa hakea. Riittää, kun astuu Karvisen ovesta sisään. 

Vaikka syksyllä Karvisen toiminta entisestään vilkastuu, kun ryhmätoiminta käynnistyy, ei Karvisen
kesäkään pelkkää hiljaiseloa  ollut.  Karvinen oli  auki  koko kesän ja  tarjosi  mukavaa vaihtelua
kesäpäiviin.  Muutama  Karvisen  kerhoista  kokoontui  myös  kesällä  ja  Karvisen  vuorolla  pääsi
Malmin  uimahalliin  joka  viikko  uimaan.  Lisäksi  vietimme merellisiä  retkipäiviä  Uutelan  mökillä
Vuosaaressa,  Helsingin  seurakunnan  virkistysalueella  Mustasaaressa  sekä  kalastusporukalla
Porkkalassa. Kesäkuussa karvislaiset viettivät tuettua lomaa Rymättylän Tammilehdossa, kävivät
päiväretkellä Salossa;  viettivät  juhannusjuhlia ja kävivät teatterissa:  Laajasalon kesäteatterissa
nähtiin  iki-ihana  Tuhkimo  ja  Kivinokan  kesäteatterissa  komedia  ”Viekää  tuhkatkin  pesästä”.
Heinäkuussa  nautittiin  keskikesästä  perinteisellä  Iitin  lomaviikolla  ja  kisailtiin  mölkkykisoissa.
Elokuussakin on jo ehditty kisailla minigolf-kisoissa, Karvisen kesäolympialaisissa ja onkikisoissa
sekä viettää Meriharjun virkistyspäivää, Taiteiden yötä ja juhlaviikkojen korttelikonserttia. Vietimme
yhdessä todella monia hienoja hetkiä!

Nyt  käynnistyvän  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:

• To. 15.9. klo 13 Tukiyhdistys Karvisen sääntömääräinen syyskokous. Kutsun ja 
esityslistan löydät tämän jäsentiedotteen liitteenä.

• Ke. 28.9. klo 9 Jorin virkistävä päiväretki kauniiseen Kotkaan, hinta vain 20 €/ jäsen 
sisältäen matkat, opastuksen ja lounaan. Pikaiset ilmoittautumiset Karvisen toimistoon.

• Ti. 4.10. klo 10 Ruskaretki Haltialaan, jossa mahdollisuus onkia ja patikoida. Karvinen
tarjoaa retkieväät. (säävaraus)

• Su.  9.10.  klo 15 Tapanilan  työväen  näyttämö esittää  näytelmän ”Murha matkustaja-
kodissa”. Olemme varanneet  20 lippua karvislaisille  tuettuun hintaan 10€/jäsen.  Varaa
omasi toimistosta.

• Ti.  22.11.  -  ke.  23.11.  Mielenterveysmessut virtuaalisesti  verkossa.  Yleisöluentoja  voi
seurata myös Karvisessa.

KÄÄNNÄ
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Tulemme syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan myös pieniä retkiä Helsingissä
museoihin,  näyttelyihin  ja  tapahtumiin. Lisäksi  tulossa  on  Avomielin-turnauksia  ja
yhteistyökumppanimme  järjestämät  Marrasiltamat.  Näistä  tiedotamme  lisää  myöhemmin
syksyllä.

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 1.10. 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 torstaina 15.9.2022 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 PE. 9.9.
MENNESSÄ VAALILISTAN JA EHDOKASESITTELYN JULKAISUA VARTEN!

Tervetuloa viihtymään Karviseen,  

t. Inger, Lea ja Minka
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