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Luonto vihertää, linnut visertävät ja ulkoiset puitteet alkavat muutenkin olla kesäiset. Lämpö antaa
kuitenkin odottaa itseään ja tietäjät ennustavat, että todellinen kesä saapuisi Suomeen vasta juhannuksen jälkeen. No, olipa niin tai näin valmistaudutaan viettämään antoisaa kesää ja toivotaan, että voimme jättää myös koronan taaksemme kesän myötä. Paljon on toki kiinni ihmisten
käyttäytymisestä ja ohjeiden noudattamisesta. Ainakin turvallisuus paranee, kun rokotukset etenevät vauhdilla. Uskon jäsenistömme enemmistön saaneen jo ainakin ensimmäisen piikin ja toinenkin
odottaa jo ovella. Itse sain sen tänään.
Katseet syksyyn
Toimintamme tuo korona-hirviö vei meiltä koko kevääksi, mutta luottavaisin mielin hallituksemme
on puurtanut ja saanut valmiiksi syyskauden ohjelman. Kuten aikaisemmin kerroin, aloitamme
syyskauden retkellä Nuuksion Haltijaan 9.9.2021. Retken teemme bussilla. Tutustumme luontonäyttelyyn ja luontotaloon, nautimme yhteisen maittavan lounaan ja kevennämme oloamme parin
kilometrin luontolenkillä. Mukaan mahtuu ainakin 50 osanottajaa. Ilmoittautuminen tulee tapahtumaan tuttuun tapaan Killan sivuilla.
Muusta syksyn ohjelmasta voin poimia Rosilan esitelmän ”Eduskunnan naiset”, tutustuminen digitalisaation vaaroihin ja varautuminen niihin, Espoon kaupungin näkymiä seniorivinkkelistä, jalkaterapiaa, kierrätystä rojuista aarteisiin sekä katuturvallisuutta. Joululounas tietysti on myös mukana
sekä teatteriesityksiä. Näistä kerromme tuonnempana tarkemmin.
Kiitoksen paikka
Vaikka vuosi on toiminnan kannalta ollut hiljainen, on jäsenkuntamme hoitanut jäsenvelvollisuutensa kiitettävästi. Kaikki jäsenmaksuvelvolliset ovat maksunsa suorittaneet, mistä hallituksen
suurkiitos! Myös jäsenhankinta on toiminut ja toivottavasti myös jatkuu aktiivisena. Uusia jäseniä
olemme tämän vuoden aikana saaneet jo 7 ja viimeksi joukkoomme ovat liittyneet Osmo Turkulainen ja Hillevi Virtanen. Tervetuloa mukaan iloiseen ja nuorekkaaseen joukkoomme.
Kevätkokous poikkeuksella tavalla
Kevätkokouksemme törmäsi koronaan. TEAMsimme on vielä työn alla, joten joudumme turvautumaan kokouksen järjestelyissä postin ja sähköpostin palveluihin. Kokous pidetään torstaina 10.6.
2021 klo 14.00 siten, että jokaiselle jäsenellemme toimitetaan tämän tiedotteen liitteenä kokousaineisto tutustumista varten. Kannanotot esityksiin tulee tehdä joko kirjeitse tai sähköpostilla tai
tekstiviestillä esityslitassa kerrotulla tavalla tuohon 10.6.2021 klo 14.00 mennessä. Tämä menettelytapa täyttää voimassa olevat poikkeusajan ohjeet. Siispä osallistu nyt kotoa käsin.
Tämä tällä kertaa
Hyvää kesää kaikille ja tavataan taas syksyllä!
Jiivee

