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Hyvää kevään jatkoa ja tulevaa kesää. Olemme jo puolitoista vuotta joutuneet koronan
vuoksi rajoittamaan toimintaamme ja osittain yhdistyksen toiminnat ovat olleet tauolla. ItäSuomen avin uudet koronaohjeet ovat tulleet voimaan 3.5.2021. Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirien alueilla on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Pyrimme järjestämään
kevään ja kesän aikana muutamia tapahtumia, joissa otamme huomioon
aluevalvontaviraston uudet koronaohjeet. Tervetuloa mukaan yhdistyksen tapahtumiin.

Yhdistyksen kevään ja kesän tapahtumia
Ulkoilupäivä
Ulkoilupäivä pidetään 20.5.2021 Mulon kalastuskunnan kodalla torstaina 20.5.2021 kello
10-14. Ulkoilupäivänä julkistetaan tämän vuoden liikuntakampanjan tulokset.
Liikuntakorttien palauttajien kesken arvotaan lahjakortti jalkahoitoon Kauneuspiste
Aniricaan / Irina Tukiainen. Yhdistys tarjoaa perinteiset kahvit, pullat ja makkarat.

Ulkobocciaa ja pentankkia
Kokoontuminen yhteisötalolla torstaisin kello 10, ensimmäinen kerta on 27.5.2021.
Ulkoiluryhmässä voit pelata petankkia tai ulkobocciaa sekä voit kävellä tai sauvakävellä.
Yhteyshenkilöt. Reijolan Eläkkeensaajat Taisto Tiilikainen p. 050 3560595
taisto.tiilikainen@gmail.com ja Pyhäselän Eläkkeensaajat ry Pertti Raatikainen p. 040
8640300, pertti.raatikainen@telemail.fi
Kesäteatterimatka
Yhdistys on varannut 40 lippua Utran kesäteatteriin maanantaina 26.7 kello 15.00. Näytös
”Anoppi”. Katso esite osoitteesta https://www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teatteri/ .
Teatterilipun hinta on 34 €, sisältää väliaikakahvin ja hieman välipalaa. Menemme omin
kyydein tai kimppakyydeillä. Lähdemme teatteriin kello 14.00 Reijolan apteekin
parkkipaikalta. Lippu pitää maksaa yhdistyksen tilille FI98 4108 0010 9599 09. Eräpäivä
15.7. Ilmoittautuminen Kertulle (puh. 050 367 9577) 15.7.2021 mennessä.

Muuta
Yhdistyksen syyskokous 2020 päätti jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa vuodelta 2021.
Jäsenmaksu tulee maksaa yhdistyksen tilille FI98 4108 0010 9599 09. Jäsenmaksun
eräpäivä on ollut 31.3.2021. Yhdistyksen kirjanpidon mukaan noin 30 jäsentä ei vielä ole
maksanut yhdistyksen jäsenmaksua vuodelta 2021. Jos sinulla on tämän vuoden
jäsenmaksu maksamatta, pyydämme, että maksaisit jäsenmaksun mahdollisimman pian
yhdistyksen tilille. Jos sinulla on kysyttävää jäsenmaksuun liittyen, otathan yhteyttä
jäsenasiainhoitajaan Kerttu Kososeen puh. 050 367 9577.
Syyskuussa, jos koronatilanne on helpottunut, pyrimme jatkamaan yhdistyksen toimintaa
mahdollisimman normaalisti.
Toivotamme aurinkoista ja liikunnallista kevättä sekä hyviä ulkoilukelejä.
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