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   Hei, kaikki yhdistyksen jäsenet !  
 
Kesä tuossa sujahti niin, että ei perässä tahtonut pysyä. Tuetun 
loman vietimme tänä kesänä Lautsian Lomakeskuksessa ja 
lomareissun uutena vetäjänä oli Lisa Koskinen, uusi luuta ja 
uudet tuulet. Kati Riihijärvelle kiitos edellisistä lomareissuista. 
Hän ”vanhana” konkarina veti matkat aina rutiinilla tuosta 
vaan. Toivottavasti kesänne meni toivomustenne mukaan. 
Pysyitte terveinä ja saitte nauttia Suomen vaihtelevista 
ilmoista. Syksy tulee kohta vaudilla ja meillä alkaa kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena tiistaina kerhotapaamiset 
Kinaporissa Kertsi 1:ssä kello 14.00 sekä muuta viihdykettä. 
 
Edessänne on nyt syksyn uunituore ohjelma.  

   

Tiistaina 6.9. aloitamme syksyn kello 14.00 Kertsi 1:ssä 
kesäkuulumisilla ja vapaalla keskustelulla syksyn ohjelmasta 
kahvinjuonnin lomassa. 
 
Maanantaina 19.9. on syysmyyjäiset Kinaporin aulassa 
aamusta kello 9.00 alkaen.  Myytäväksi ovat tervetulleita 
kaikki uudet tuotteet. Tiedossa on jo hilloja, leipää, suolaisia ja 
makeita piirakoita, kuivakakkuja ja mahdollisesti  käsityöitä 
sekä kirsikkana kakun päällä arvotaan kävijöiden kesken 
herkkukori päivän päätteeksi. 
 
Tiistaina 20.9. Kertsi 1 kello 14.00. Olli Salin Sosiaalivirastosta 
tulee kertomaan tämän hetken kuulumisia. Tänään on 
kerättävä teatteriin lähtijöiden nimet ja maksut. 
 
Tiistaina 4.10. Kertsi 1 kello 14.00 kerhoon tulee Kati 
Nousiainen Menumatista kertomaan ikääntyneen henkilön 
ruokapalvelusta. 



 
 
Lauantaina 15.10. Pengerkadun teatterissa käynti kello 13.00. 
Kyseessä on Ulla Tapanisen näytös Lava-ammuntaa. Teatterin 
osoite on  Pengerkatu 11. Lippuja on varattu 15 kappaletta. 
Osallistujamäärä täytyy ilmoittaa 24.9. mennessä teatterille. 
 
Tiistaina 18.10. Kertsi 1 kello 14.00 on  SYYSKOKOUS. 
Kokouksessa hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa 
kalenterivuotta varten. 
Kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa 
kalenterivuotta varten. 
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan 
jäsenet erovuorossa olevien tilalle. 
Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 
seuraavaa kalenterivuotta varten. 
Määrätään jäsenmaksut. 
 
Tiistaina 1.11. Kertsi 1 kello 14.00. Tasavuosikahvitus. 
 
Tiistaina 15.11. Kertsi 1 kello 14.00 tulee kerhoon Kelasta Pirjo 
Ikävalko kertomaan Omakantaan liittyvistä asioista. 
 
Torstaina 24.11. teemme retken Porvooseen bussilla. 
Lounastamme ja käymme Brunbergin tehtaanmyymälässä 
hakemassa joulua varten herkkuja. Tarkemmat tiedot 
myöhemmin. 
 
Torstaina 8.12. menemme Käpyrinteeseen klo 14.00 laulamaan 
joululauluja. Soittajaksi toivomme saavamme entiseen tapaan 
Pauli Aaltosen sekä mukaan laululintusemme Tarjan. Kati on 
luvannut ottaa mukaan terapiakoiransa ilahduttamaan 
asukkaita. 
 
Torstaina 15.12. menemme joululounaalle. Paikkoina on 
ehdotettu Lepolampea Espoosta, Eliteä sekä Seurahuonetta. 
Lepolammen joululounas on hinnaltaan edullisin 29 euroa. 
Eliten viime vuoden joululounaan hinta oli 51.50 euroa. Tämän 
vuoden joululounaan hintaa Elitessä ei vielä osattu kertoa. 
Seurahuone käy varmaan Eliten kanssa samaan hintaluokkaan. 
Tarkemmat tiedot asiasta myöhemmin. 
 
 
 



 
Tiistaina 20.12. Kertsi 1 kello 14.00 on vuoden viimeinen 
kerhopäivä.. Paikalle tulevat esittävät jokainen jotain omata 
osaamisestaan ja juommen tietysti torttukahvit. 
 
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia vaikkei toivottavia. 
 
Mukavaa ja antoisaa syksyä teille kaikille. 
 
 
 
 
Marjatta Hellgrén 
Puheenjohtaja / sihteeri 

 
Puh: 040 8610816 
marjatta.hellgren@netti.fi 


