Kouvolan Seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry
Jäsenkirje heinäkuu 2020
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3. Tuolloin oli jo pieniä kaikuja tulevasta. Mutta kukaan meistä ei
tuossa vaiheessa vielä arvannut, mitä kaikkea COVID-19 tuo tullessaan. Yhdistyksen toiminnassa koronavirus näkyi kokousten perumisena ja tapahtumasuunnittelu jäi taka-alalle. Nyt tulevaisuus näyttää kuitenkin jo valoisammalta ja hallituskin kokoontui ensi kerran sitten maaliskuun keskustelemaan ja miettimään tulevaa toimintaa.
Ideoita on paljon tälle sekä ensi vuodelle. Toteutukseen asti toivottavasti pääsemme, mutta huomioimme toiminnassamme viranomaisten suositukset ja tiedämme, että tilanne voi muuttua lyhyessäkin
ajassa.
Toivomme, että te jäsenet olette pysyneet terveinä. Hiljaisesta alkuvuodesta huolimatta toivomme, että
osallistutte aktiivisesti loppuvuoden tapahtumiin.

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin Ravintola Angelassa 12.3.2020. Osallistujia oli 12 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Hallituksessa oli erovuorossa Antti Akkanen, Tuula Hopponen sekä Kaija Varima.
Heidän tilalleen valittiin kolme henkilöä, ja hallitus piti heti vuosikokouksen perään järjestäytymiskokouksen ja hallituksen kokoonpano vuodelle 2020 on seuraava:
Yrjö Määttänen, puheenjohtaja, yrjon.posti@gmail.com, 050 413 0820
Heikki Talvenmaa, varapuheenjohtaja (uusi), henry.winterland@hotmail.com
Leena Lehtomäki, taloudenhoitaja, leenast.lehtomaki@gmail.com
Outi Pekkanen-Westman, sihteeri, pekkanen.outi@gmail.com, 044 303 9168
Kaija Varima, tapahtumavastaava (valittiin uudelleen), mummo.varima@gmail.com, 040 086 7724
Pertti Pihavainio, ”yleismies Jantunen” (uusi), pertti.pihavainio@gmail.com
Keskustelimme jäsenten toiveista ja näkemyksistä ja yhdistytoiminnan haasteista. Jäsenet ovat enenevässä määrin iäkkäämpiä, nuoret eivät ole toiminnasta innostuneet. Suurena haasteena onkin saada
nuoret (tai ainakin keski-ikäiset) innostumaan toiminnasta. Kreikka matkailumaana on kuitenkin suosiossa, joten potentiaalisia jäseniä kyllä varmasti löytyy, kunhan heidät jostain löytää.
Toiminnassa tämä tietysti näkyy siinä, että kun aktiivisia toimijoita on vähän, varoja ei hirveästi ole ja
mitäänhän ei ilmaiseksi saa. Jäsenmaksun nostoon emme halua ryhtyä, jäsenmaksu on tänäkin vuonna
15 euroa. Lupaamme kuitenkin, että näillä käytettävissä olevilla resursseilla haluamme järjestää mielekästä yhteistä tekemistä. Ja kuten ennenkin, toiveita saa aina esittää.
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28.8. Terassitapaaminen, Sokos Hotel Vaakuna
Perinteinen terassitapaaminen perjantaina 28.8. klo 18.00 (?) alkaen Vaakunan terassilla. Ei ilmoittautumista, saavu paikalle! Luvassa tuttuja ja juttuja.

23.10 tai 30.10 Oxi-juhla
Kreikassa Oxi-juhlaa vietetään 28.10, meillä osutetaan se sopivaan perjantai-iltaan. Tarkempi paikka selviää myöhemmin, mutta luvassa on tuttuun tapaan hyvää ruokaa ja mukavaa yhdessäoloa. Jos haluat
osallistua juhlan ohjelmaan omalla ohjelmanumerollasi, ole yhteydessä Kaijaan.

Joulukuu
Pikkujoulut viikolla 49 - 51 perinteiseen tapaan Kreeta-Adriassa, Kuusankoskella. Tarkempi päivä julkaistaan myöhemmin.
Muut tapahtumat
Kansalaisopistossa on alkamassa tänä syksynä Kreikan alkeet. Kurssi alkaa 9.9. Opettajana toimii Stylianos Papadakis. Kansalaisopiston ilmoittautuminen käynnistyy 17.8. klo 10. Paikkoja on 20.
Kouvolan kaupunki, Kinno ja Kouvolan Ydinkeskusta ry. suunnittelevat tapahtumaa, missä Kouvolan yhdistystoimintaa tuodaan esiin. Suunniteltu päivä on 12.9. Olemme ilmoittautuneet alustavasti mukaan.
Viininmaisteluilta oli suunnitteilla keväälle. Suunnittelu jatkuu edelleen ja tähtäämme nyt siihen, että
tutustuminen viinien maailmaan toteutuisi syyskuussa.
Hallituksen uusi jäsen Heikki Talvenmaa on tutustunut Antiikin Kreikkaan ja sen historiaan ja on loppuvuodesta lähdössä tutustumaan mm. Knossoksen palatsiin. Hän lupasi kertoa kokemuksistaan ja historiasta marraskuussa.
Ensi vuodelle on suunniteltu tutustumismatkaa Helsingissä toimiviin kreikkalaisiin yrityksiin. Toteutusmuoto on vielä ihan idean asteella, joten tiedotetaan asiasta lisää, kunhan jotain konkreettista kerrottavaa on.

Muuta ajankohtaista
Jäsenmaksulaput on lähetetty jäsenille keväällä. Jos olet unohtanut maksaa omasi, niin hoidathan maksun pikaisesti, niin pääset nauttimaan jäsenhintaisista tapahtumista. Jos taas et ole jäsenmaksulappua
saanut, otathan yhteyttä Yrjö Määttäseen.
Olethan ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi? Toki posti ja tekstiviestit kulkevat edelleen, mutta suosimme sähköistä viestintää.
Facebook-sivut (ei vaadi kirjautumista) ja verkkosivut ovat myös eläneet hiljaiseloa, mutta kyllä piristystä
on luvassa sinnekin.
http://kouvolankreikka.fi ja facebook.com/kouvolankreikka
Toivotamme kaikille jäsenille mukavaa heinäkuuta ja tapaamisiin loppukesästä!
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