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Hyvät seniorit

Tämä on tiedote, joka koskee Suomessa ja koko maailmalla leviävän
korona influenssaepidemian seurauksia. Ja näin kävi, että se vaikuttaa
myös meidän toimintaamme hyvin paljon.
Saittekin jo tiedon 18.3. jäsentilaisuuden peruuntumisesta.
Muitakin muutoksia ja peruuntumisia on tulossa.
*Jäsentapaamiset on peruttu koko keväältä, sillä Hopeakuu sulkee ovensa
kaikelta ulkopuoliselta toiminnalta 30.5. saakka. Syy on tietenkin se, että
talossa asuu iäkkäitä ja myös huonokuntoisia henkilöitä, joille tämä
epidemia voi olla hyvinkin vaarallinen.
*Kerhot. Hopeakuun sulkeminen lopettaa myös siellä toimivien kerhojen
toiminnan.
Digi-kerho suunnittelee etätoimintaa. Tästä tietää Marja Sarja
sarja.marja0@gmail.com
Muitten kerhojen osalta toiminnasta voi kysellä kerhojen
yhteyshenkilöiltä. Todennäköisesti myös EMY:ssä kokoontuvat
kirjallisuus- ja muistikerho joutuvat miettimään toimintaansa, EMY
tiedottaa maanantaina 16.3. enemmän (https://emy.fi/)
*Pääsiäishartaus Olarin kappelissa on myös peruttu. Eija Kostiainen on
ollut yhteydessä Jarmo Jussilaan. Lisäksi kaukaa viisas Eija on varannut
meille pääsiäishartauden vuodeksi 2021 eli 31.3.2021.
*Teatteri. Teatterivastaava Lea Kokkonen lähetti seuraavan tiedotteen.
Kansallisteatteri on tiedottanut peruvansa kaikki kevään näytännöt. Tämä
koskee myös 19.4. olevaa Musta laatikko näytöstä. Lunastetut liput voi
siirtää syksyn näytäntöihin, vaihtaa ne vuoden voimassa olevaan
lahjakorttiin tai saada rahat takaisin. Tämän vaihdon voi tehdä 29.5.
mennessä.
Suurin osa sai lippunsa viime tapaamisessa. Ne, jotka eivät olleet siellä

läsnä, voivat ottaa Leaan yhteyttä ja sopia lipun luovuttamisesta.
Espoon kaupunginteatterin kanssa on sovittu, että marras- ja joulukuussa
olevien ”Voi Luoja” esitysten eräpäivä siirretään toukokuun 20. päivästä
syyskuun lopulle, kun nähdään, miten koronan tilanne kehittyy.
Nyt on paras, että ne, jotka ovat varanneet lipun ”Voi Luoja” esitykseen
eivät vielä maksa lippua vaan odottavat syyskuuhun, kun saadaan
tarkempaa tietoa, miten toimitaan.
Lea Kokkonen, lea.kokkonen@kolumbus.fi, 040 562 9919.
*Riikan matka Matkavastaava Jukka Salo on lähettänyt Vihdin
Liikenteelle (VL) seuraavan tiedustelun.
Suomen hallitus suositteli tiedonannossaan välttämään matkailua
(ulkomaille) 31.5. saakka. Siitä johtuen minulta on tiedusteltu, toteutuuko
Olarin senioreiden toukokuun alkuun suunniteltu Riikan matka, ja jos se
VL:n toimesta peruuntuisi tai itse sen omalta osaltaan peruuttaisi, niin
mitkä olisivat tuon peruutuksen/peruuttamisen taloudelliset omavastuut.
Voisiko VL lähettää kaikille matkaan ilmoittautuneille tuohon matkaan
liittyvän tiedotteen mahdollisimman pian, siis viimeistään jo ensi viikon
alussa. Siinä tulisi arvioida sekä matkan toteutumisen todennäköisyyttä
että noita mahdollisesta peruutuksesta aiheutuvia omavastuita.
jukkatsalo@gmail.com.
Siis odotellaan.

Koettakaamme siis pysyä rauhallisina, vaikka mediassa ei koronan lisäksi
juuri muusta puhutakaan. Tavallista maalaisjärkeä ja harkintaa käyttäen
pääsee jo pitkälle. Myös suurten yleisötapahtumien välttäminen voi olla
paikallaan. Kannattaa yrittää kuunnella asiallisia ohjeita – esim.
iltapäivälehtien kirjoittelu ei aina ole ihan luotettavaa.
Kannatta myös käydä kotisivuilla. Sinne päivitetään tietoja ja muutoksia
tarvittaessa.
Hyvää kevättä toivottaen
Eila Kari, eilakari@hotmail.com

