Reijolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentiedote 2/2020

Toivotamme hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä kaikille yhdistyksemme jäsenille. Tulevan
kauden toimintaa varjostaa koronavirustilanne, mutta yritämme käynnistää toiminnan kesän
jälkeen siinä laajuudessa kuin on mahdollista ottaen huomioon koronavirustilanteen.
Tiedotamme tällä kirjeellä syyskauden 2020 toiminnasta tämän hetken tilanteen mukaisesti.
Tulemme
ilmoittamaan ajankohtaistapahtumista ja muista tapahtumista Karjalaisen tai Karjalan Heilin
järjestö- ja menopalstoilla sekä yhdistyksen kotisivulla. http://reijola.elakkeensaajat.fi/

Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 28.8.2020 klo 18.00 Mulon
kalastuskunnan kodalla Reijolan rannassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen pidetään venetsialaiset
Ohjelmassa on yhteislaulua ja poltetaan elokokko. Yhdistys tarjoaa kahvia ja pikkupurtavaa sekä
alkoholitonta boolia.

Syyskokous
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 4.11.2020 kello 14.30 Reijolan
seurakuntatalolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Vuoden 2020 syyskauden toimintaa
Reijolan Yhteisötalolla os. Urheilupuistontie 2
Seniorikuntosali: Vakioviikkovuorot maanantai ja keskiviikko klo 9.00 – 10.30 ja torstai.13.00 –
14.30. Keskiviikon vuoro on tarkoitettu ensisijaisesti miehille.
Kuntosalivuorot alkavat 7.9.2020.
Kevennetty kuntotanssi yhteisötalolla tiistaisin 15.9. – 8.12.2020 klo 14.30 – 16.00 joka toinen
viikko. Kuntotanssi korvaa senioritanssin. Tanssitunti maksaa 3 € / kerta, mikä peritään tunnin
alussa. Tanssi sopii ikääntyneille, tanssimme yksin ilman paria.
Pelikerho, Nuorisotiloissa, alkaen 22.9.2020 joka toinen viikko. Kerhossa on mahdollisuus
pelata biljardia, koronaa tai korttipelejä sekä keskustella kävijöitä kiinnostavista asioista. Kerhossa
on mahdollisuus keittää kahvit. Ohjaaja Pentti Ahvalo puh. 040 774 6214

Hyvän mielen kulttuurikerho aloittaa 15.9.2020 klo 13.00 – 15.00 joka toinen viikko

Yhteisötalon nuorisotiloissa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla kerho tekee päätöksen
kerhon syksyn toiminnasta ottaen huomioon koronavirustilanteen. Ohjaaja Kaija
Kainulainen
Boccia-kerho Boccia-kerho jatkaa yhteisötalolla torstaisin alkaen 17.9. 2020 klo 13.00 –

15.00. Ohjaajat Ossi Malinen ja Tapio Stranden.
Reijolan seurakuntatalolla, Santerintie 11
Ikinuorten kerho: keskiviikko 16.9.2020 alkaen klo 13.00. Ohjelma 13.00 – 13.30
istumavoimistelua, 13.30 – 14.00 kahvitarjoilu (2 €/hlö) ja 14.00 kerho vaihtuvin teemoin.
Kerho on avoin kaikille. Kerho järjestetään yhteistyössä Pyhäselän seurakunnan, Reijolan
Eläkkeensaajien ja Eläkeliiton Pyhäselän yhdistyksen kanssa.
Ikinuorten kerhon vuoden 2020 syyskauden ohjelma on luettavissa yhdistyksen kotisivulla.
Ohjelmalehtisiä on myös jaossa kerhossa.

Retket
Teatteriretki Joensuun kaupungin teatteriin lauantaina 12.12.2020 klo 13.30 näytökseen
Kätkäläisen vanhat päivät - tarina mustasta koirasta.
Lippu maksaa 25 €/henkilö. Teatteriesityksen jälkeen yhdistys tarjoaa teatteri- ja
pikkujoulukahvit.
Ilmoittautuminen Kertulle (puh. 050 367 9577) 19.11.2020 mennessä. Menemme teatteriesitykseen
kimppakyydeillä. Lippu maksetaan yhdistyksen tilille
FI98 4108 0010 9599 09, eräpäivä 19.11.2020.

Kaipaamme uusia jäseniä varsinkin hallituksen toimintaan sekä muihin yhdistyksen
tehtäviin.
Jos olet kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta tai jäsenyydestä, saat lisätietoa
yhdistyksen
puheenjohtajalta. Eira Väänäseltä puh. 040 759 9915 tai sihteeriltä Kerttu Kososelta puh.
050 367 9577 tai hallituksen jäseniltä.
Turvallisuusohjeet, koronavirus
Reijolan Eläkkeensaajat noudattaa toiminnassaan viranomaisten antamia ohjeita ja
suosituksia
Huolehdithan omalta osaltasi noudattaa koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia:
 Jätä kerho tai toimintatuokio väliin, jos sinulla on flunssan oireita
 Huolehdi käsihygieniasta
 Yski / aivasta hihaan tai nenäliinaan
 Pidä mahdollisuuksien mukaan 1-2 metrin väli turvaväli yleisötilaisuuksissa
/kerhoissa
 Vältä ruuhkaa esim. poistuessasi kerhotiloista
 Kuntosalilla käytä mielellään omia käsineitä, käsidesiä varataan ryhmäläisten
käyttöön
 Huolehditaan kuntosalilaitteiden pyyhkimisestä ennen ja jälkeen ryhmämme
kokoontumista.

