Jyväskylän koulutuskuntayhtymän

Senioriyhdistys ry

6.5.2021/Ah

JÄSENTIEDOTE, toukokuu 2021
Hyvää Vapun jälkeistä elämää!
VUOSIKOKOUS SIIRTYI____________________________________________
Senioriyhdistyksen hallitus piti kokouksen maaliskuussa ja jälleen kerran joutui siirtämään jo
sovittuja päivämääriä. Tärkeimpänä ja ajankohtaisimpana päivämääränä on vuosikokouksen
ajankohta. Huhtikuussa suunniteltu kokous on siirretty toukokuulle ti 18.5.2021 klo 13:00.
Tavanomaisten kokousasioiden lisäksi käsitellään mm. 75 v. vapauttaminen jäsenmaksuista.

Ennen kokousta tarjotaan lounas Ravintola Priimuksessa klo 12:00
alkaen. Tervetuloa!
MENU:
Alkuruokana Tuoreparsakeittoa ja talon leipää
Pääruokana Paahdettua siikaa ja valkoviinikastiketta
Korvasieniperunaa, Kauden kasviksia
Jälkiruokana Raparperi-mansikkatrifle, Kahvi ja tee
(erityisruokavalioisille omat vaihtoehdot ilmoituksen mukaan)
Kokoukseen ilmoittautuminen ke 11.5. 2021 mennessä
ml.pitkajarvi@gmail.com, p. 040 746 9549

Kaikki muu harrastustoiminta ja tilat ovat edelleen jäissä ja suljettuina. Suurin odotuksin
olemme kuitenkin lähdössä kevätretkelle toukokuun loppupuolella.

KEVÄTRETKELLE_____________________________________________________
Kevätretki jäsenille järjestetään yhdessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstöyhdistyksen kanssa lauantaina 22.5.2021 Leivonmäen kansallispuistoon. Retkelle saadaan
eväät koululta ja kuljetusjärjestelyt hoitaa Niemisen Jorma. Omavastuu 10 euroa maksetaan
yhdistyksen tilille, jonka numero on sivun alareunassa, viitteellä ”Kevätretki”.
Kevätretkelle ilmoittautuminen ma 17.5.2021, nieminen.jorma@pp.inet.fi, p. 0408406506
Loppukesän ja tulevan syksyn varalle on suunnitteilla monia yhteisiä tapaamisia.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, SENIORIYHDISTYS Ry
Tilinumero: Keski-Suomen Osuuspankki FI09 5290 0220 3923 59

TAIDERETKI _________________________________________________________
Taideretki järjestetään Mänttä-Vilppulaan Serlachius-taidemuseoon elokuussa, 21.8.2021.
Odotettavissa perusnäyttelyn lisäksi elämyksellinen ja ainakin ainutlaatuinen näyttely
” katutaiteesta”. Lisää aiheesta ja aikatauluista myöhemmin.

TEATTERI-ILTA _____________________________________________________
Unohtamatta aina niin nautinnollista kulttuurikokemusta - teatteria, on syksyn aikana myös
sille sijansa. Varmistuksesta ilmoitetaan jäsenille lähempänä ajankohtaa.

SENIORIYHDISTYS 10 v.___________________________________________
Juhlajärjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa Senioriyhdistyksen 10-vuotisjuhlaa varten, jota
vietetään 10.10.2021 Harjun kiinteistön tiloissa.

Nyt sitten kaikkien ”peukut” pystyyn, että vihdoinkin pääsemme koronan kourista turvallisesti
tapaamaan toisiamme - sosiaaliseen vuorovaikutuksen. Edelleen noudatetaan vieläkin
voimassa olevia säännöksiä.

IHANA KEVÄT
Tämä ihana kevät, tuo tuoksusi meille.
Tuo kukkivat tuomet, vuokot pientareille.
Rakenna taas rannoille untuvista pesä,
laske laineille poikaset - on silloin jo kesä.
Emari (Eevamari Auvinen)
Runon sanoin IHANAA KEVÄTTÄ toivottaa;
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Senioriyhdistys ry
hallitus/Ah
P.S.
ONNEA ÄIDEILLE ja
MUMMOILLE
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