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KARVISEN LOPPUVUODEN
KUULUMISIA
Taas on se aika vuodesta, kun päivät lyhenevät ja kylmä huurtaa kuurankukkia. Se ei meitä
suuremmin haittaa, sillä lämmintä tunnelmaa löytää Karvisesta! Jouluun on vielä kaksi
kuukautta aikaa ja Karvisen kerhot kokoontuvat aktiivisesti koko loppuvuoden. Myös tapahtumia
on tulossa, joten merkitse kalenteriisi seuraavat ja tule mukaan kivaan porukkaan. Pidetään
yhdessä kaamosta loitolla!
•

Ti. 25.10. klo 13 Hyvän olon hetkiä: Hyvän unen jäljilla –katsomme Karvisessa yhdessä
MTKL:n verkkoluentoa.

•

To. 27.10. klo 11 Espoon EMY:n isännöimä Avomielin-biljarditurnaus Kivenlahdessa.

•

Ti. 8.11. klo 13 Hyvän olon hetkiä: Lempeää liikettä vai hirveää hikeä? –katsomme
Karvisessa yhdessä MTKL:n verkkoluentoa.

•

Ke. 9.11. klo 17 – 20 Ohjelmalliset Marrasiltamat Espoon kristillisellä koululla
Matinkylässä Lippuja myynnissä Karvisen toimistossa; hinta vain 4 €/kpl sis. buffetin.

•

Ti. 22. – ke. 23.11. Mielenterveysmessut verkossa. Seuraamme mielenkiintoisia
yleisöluentoja porukalla etäyhteyksin Karvisesta käsin. Tule sinäkin mukaan!

•

Pe. 2.12. Karvisen jäsenten pikkujoulupäivä! Talo tarjoaa glögiä, pipareita sekä
jouluista riisipuuroa ja sekahedelmäkeittoa. Myös Joulupukki vierailee. Jos haluat pukilta
joululahjan, tuo itsekin pukinkonttiin jokin pikku lahja parilla eurolla.

•

Ma. 12.12. klo 12.30 Joululauluhetki Karvisessa – Säestäjänä ja laulattajana toimii
yhteisömuusikko Liisamaija Elenius Malmin seurakunnasta.

•

To. 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!

Vuoden 2023 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 2022 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.
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Joulun aikaan Karvisen aukioloajoissa on seuraavat poikkeukset :
- Tiistaina 6.12. Itsenäisyyspäivänä Karvinen on kiinni.
- Perjantaina 23.12. Aatonaattona Karvinen sulkee klo 13.
- Lauantaina 24.12. Jouluaattona Karvinen on kiinni.
- Maanantaina 26.12. Tapaninpäivänä Karvinen on kiinni.
- Lauantaina 31.12. Uuden Vuoden aattona Karvinen on kiinni.
- Perjantaina 6.1. Loppiaisena Karvinen on kiinni.
Karvisen ryhmätoiminta jatkuu lähes joulun korville. Vertaisryhmät jäävät lyhyelle joulutauolle
viikolla 51 ja käynnistyvät jälleen loppiaisen jälkeen viikolla 2.
Lämmin kiitos kaikille mukavasti sujuneesta vuodesta ja rauhaisaa Joulun
odotusta,
Inger, Lea ja Minka

