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Jäsenkirje heinäkuu 2021

Helteinen heinäkuu on täällä!

Koronatilanne on tässä vaihdellut suuntaan ja toiseen, mutta toivotaan, että saadaan kesä viettää kui-
tenkin ilman suurempia rajoitustoimenpiteitä.

Yhden henkilön verran uusiutunut hallitus kaivoi kalenterit esiin ja loppukesän ja alkusyksyn tapahtuma-
kalenteriin on tehty varaukset neljän tapahtuman osalta. Kaikkia suunniteltuja tapahtumia ei vielä kalen-
teriin laitettu, mutta unohdettu niitä ei ole.

Vuosikokous

Vuosikokous pidettiin hybridikokouksena 27.5.2021 Ravintola Angelassa. Osa osallistujista oli etäyhtey-
den päässä, kaukaisimmat osallistujat nauttivat samalla Kreetan ilmastosta.

Vuosikokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat, valittiin hallituksen erovuorossa olevien tilalle jäse-
net sekä tutustuttiin tämän vuoden toimintasuunnitelmaan.

Hallituksen kokoonpano pysyi muuten samana, mutta uutena jäsenenä mukaan tuli Veli-Matti West-
man.

Hallitus järjestäytyi vasta kesäkuun puolella ja kokoonpano on nyt seuraava:

Puheenjohtaja Veli-Matti Westman
Varapuheenjohtaja Heikki Talvenmaa
Sihteeri Outi Pekkanen-Westman
Rahastonhoitaja Leena Lehtomäki
Tapahtumavastaava Kaija Varima
”Yleismies Jantunen” Pertti Pihavainio

Uusi hallitus on innokas tarttumaan toimeen ja ottaa vastaan toiveita erilaisista aktiviteeteista ja tapah-
tumista.

Vuoden 2021 jäsenmaksut

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 15 euroa. Nykyisille jäsenille jäsenmaksulaskut ovat jo lähteneet. Jos et ole
saanut omaasi, niin ota yhteyttä pekkanen.outi@gmail.com ja korjataan tilanne.

Muistakaa maksaa jäsenmaksu ajoissa, niin pääsette nauttimaan jäsenhinnoista!
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Tapahtumat 2021

Kesäretki Valamon luostariin lauantaina 4.9.2021

Kesäretki suuntautuu tänä vuonna Valamon luostariin. Lähdemme linja-autolla kohti Valamoa heti aa-
musta. Menomatkalla kahvittelemme Tertin kartanolla Mikkelissä. Valamossa meitä odottaa opastettu 
luostarikierros, lounas noutopöydästä sekä aikaa tutustua luostarimuseoon ja taidenäyttelyyn ja ostos-
mahdollisuuksiin.

Paluumatka tehdään itäistä reittiä pitkin. Enonkosken Maitolaiturilla nautitaan kahvit ja vielä pidetään 
toinen pysähdys Parikkalan patsaspuistossa.

Kymin 100-vuotissäätiön apurahan turvin yhdistys voi tarjota koko päivän retken edulliseen jäsenhintaan 
35 euroa. Mukaan pääsee, vaikka ei jäsen olisikaan, silloin hinta on 55 euroa.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyy tämän kirjeen liitteenä olevasta esitteestä. 

Terassitapaaminen perjantaina 30.7. klo 18 alkaen. Tapaamispaikkana tuttuun tapaan Vaakunan te-
rassi. Piipahda tai istahda pidemmäksi aikaa. Omakustanteinen.

Minolainen kulttuuri ja Knossoksen palatsi -luento maanantaina 27.9. klo 18 Kouvolan pääkirjaston 
auditoriossa. Heikki Talvenmaa luennoi minolaisesta kulttuurista ja Knossoksen palatsista.

Oxi-juhla perjantaina 29.10. Juhlapaikka on vielä avoinna, mutta päivämäärä kannattaa laittaa kalente-
riin. Luvassa on ruokaa, juomaa ja yhdessäoloa

Vinkkinä syksyä varten:

Kreikan alkeet jatkuvat Kouvolan kansalaisopistolla. Ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa. Listalla on 
ihan alkeet sekä jatkoryhmä viime syksynä aloittaneille. Rohkeasti mukaan, niin saadaan kreikka pidettyä
mukana opetusohjelmassa.

Muuta ajankohtaista

Olethan ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi? Toki posti ja tekstiviestit kulkevat edelleen, mutta vies-
tinnän sujuvuuden kannalta suosimme sähköistä viestintää.

Facebook-sivumme toimii pääsääntöisenä ajankohtaisten asioiden viestintäkanavana, sinne pääset tu-
tustumaan vaikka et Facebookissa rekisteröitynä olisikaan.

http://kouvolankreikka.fi ja facebook.com/kouvolankreikka

Toivotamme kaikille jäsenille mukavaa kesää!

http://kouvolankreikka.fi/
https://www.facebook.com/kouvolankreikka

