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JÄSENKIRJE 2/2020 

 
TERVEHDYS ELÄKELIITON NUMMELAN YHDISTYKSESTÄ 
 
 
Vuosi 2020 on siirtymässä jo syksyyn. Toivottavasti olet ollut terve ja voit nyt hyvin. Tämä 
on ollut erittäin poikkeuksellinen vuosi koronaepidemian vuoksi ja epätietoisuus jatkuu 
edelleen. Olemme kuitenkin päättäneet aloittaa kerhotoimintamme varovasti 
koronaturvatoimet huomioiden syyskuun alusta. Ulkona tapahtuvia toimintoja 
suosittelemme ja järjestämme frisbeen ja mölkyn lisäksi retkiä lähialueelle. Oheisesta 
tapahtumakalenterista näet tarkemmin toiminnasta, jota jatkamme Nummelan 
nuorisokeskuksella. 
 
Keväällä koronaepidemian takia pitämättä jäänyt kevätkokous pidetään keskiviikkona 
2.9.2020 klo 11.00 Nummelan nuorisokeskuksella. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat eli toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Kokouksen 
jälkeen keskustellaan tulevan syksyn toiminnasta. 
 
Syyskokous on 28.10.2020 klo 11.00 Nummelan nuorisokeskuksella. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat kuten toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat 
vuodelle 2021. 
 
Toimintakalenteri. 
Kerhomme toimivat pääsääntöisesti tuttuun tapaan Nummelan nuorisokeskuksella 
Keilakerho maanantaina klo 10, 11 ja 13 Nummelan Keilahallilla. Keilatessa 2 henkilöä / 
rata, max 3 henkilöä. 
Tanssikerho aloittaa 14.9. klo 12 soolotanssina ja tarkoin koronatilannetta seuraten. 
Laulukerho aloittaa keskiviikkona 9.9. klo 11 Nuorisokeskuksella kokoontuen aina 
parittomalla viikolla. HUOM muutos! Syynä on se, ettei Kaarikeskukselle päästä koko 
syksynä koronan takia. 
Miesten jumppa alkaa keskiviikkona 2.9. klo 10.00 Nuorisokeskuksella. Muistathan oman 
alustan. 
Kohtaamispaikka keskiviikkoisin parillisella viikolla klo 11.00-13.00. Kuukausikerho on 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Kevätkokous 2.9.2020 klo 11.00 ja syyskokous 
28.10.2020 klo 11.00 
Kuntojumppa alkaa 10.9. klo 12.30 Nuorisokeskuksella. Muista oma alusta. 
Nettikoulutuksen jatkoa valmistellaan vielä ja siitä ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Muusta ohjelmasta ilmoittelemme sähköpostitse, kotisivuilla ja paikallislehdissä, kun niiden 
järjestäminen mahdollistuu. Seuraa tiedotuskanaviamme ja tule mukaan toimintaan. 
Suunnitelmissa on ainakin retkiä lähiseudulle ja valmistelussa on myös Iloinen iltapäivä 
valitettavasti ilman tanssiosuutta, mutta hauskaa ja mukaansatempaavaa ohjelmaa on 
entistä enemmän ja eiköhän myös viritetä yhteislauluakin. 
 



2
 

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2020. Sääntöjen 5§:ssä on 
jäsenmaksusta seuraavaa: ”Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa kirjallisesta 
muistutuksesta huolimatta maksamatta kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä, 
voi yhdistyksen hallitus katsoa hänen eronneen.” 
 
Jäsenasioissa ota yhteys jäsenrekisterin hoitaja Matti Keskitaloon puh. 0400 410 576 tai 
matti.keskitalo@elisanet.fi. Matti auttaa mielellään kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa. 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita. Kerhoihimme voi tulla tutustumaan ja päättää sen jälkeen 
jäsenyydestä. Tuo tuttavasikin mukaan. 
 
Periaatteemme on edelleenkin toimia jäsenten toiveiden mukaisesti, joten kaikki ideat 
otetaan vastaan ja katsotaan yhdessä niiden toteuttamismahdollisuuksia. Sinä olet meille 
tärkeä ja siksi haluamme pitää sinusta hyvää huolta myös tällaisina, kuin Koronaepidemia 
on ollut, vaikeina aikoina. 
 
Oikein virkistävää ja toiminnallista syksyä Sinulle 
ELÄKELIITON NUMMELAN YHDISTYS RY 

Lea Laurell 
Lea Laurell 
puheenjohtaja 
 


