KAARINA-SEURA RY
JÄSENKIRJE I / 31.1.2018
Terveiset Kaarina-Seurasta!
Olemme saaneet Koriston tallille lisätyövoimaa, Päivi Österlund on tallilla pääsääntöisesti torstaisin
ja perjantaisin. Tervetuloa joukkoomme Päivi!
Alkuvuoden toiminta on pyörähtämässä käyntiin. Vakiintuneet ryhmät, käsityöpiiri ja lukupiiri ovat
jo aloittaneet toimintansa.
Käsityöpiiri kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 14.00, seuraava kokoontuminen on 7.2.2018.
Lukupiiri kokoontuu joka kuukauden toinen maanantai klo 16.00, seuraava tapaaminen
on 12.2.2018. Lukupiirin vetäjänä toimii Erja Hynynen.
Ikävänä tietona on kerrottava, että kerran kuukaudessa pidetyt Raija Salmisen luontoillat ovat
päättyneet Kaarina-Seurasta riippumattomista syistä. Olemme pahoillamme tilanteesta,
mietimme korvaavaa tapahtumaa.
Näyttelyt eri aiheista jatkuvat, nyt tallilla on avattu näyttely ”Vanhoi hevosten loimii ja
villafiltei” 1.2.-23.2.2018 väliseksi ajaksi.
Tiistaina 20.2.2018 klo 18.00 Koriston tallilla on Lemun taistelusta esitelmä, jonka pitää
Kullervo Hantula. Lisäksi Timo Airikkala esittelee ja kertoo taistelualueilta löydetyistä esineistä.
Torstaina 22.2.2018 klo 18.00 meitä laulattaa Aki Korhonen Duo. Tervetuloa kaikki laulamaan.
Yhteislauluillat hakevat myös omaa muotoaan. Saamme ilmeisesti kevään aikana yhden kerran
Risto Mikkolan, Kirsti ja Eero Leppäsen sekä Veteraanikuoron vetämään lauluillan.
Tästä tiedotamme myöhemmin.
Luento Koriston tallilla tiistaina 6.3.2018 klo 18.00.
Turun Yliopiston tutkijaryhmä on kiinnostunut ruoan aistimista ja syömiskäyttäytymisen eroista
ihmisten välillä. Tutkimuksen lähtökohtana on ihmisten välinen suuri vaihtelu maku- ja hajuaistin
välittämissä aistimuksissa. Ryhmän vetäjä Mari Sandell tulee kertomaan meille näistä
tutkimustuloksista, joilla on suuri vaikutus ruokakasvatuksen tukemiseen.

Kaarina-Seuran vuosikokous pidetään tiistaina 20.3.2018 klo 18.00 Koriston tallilla. Ennen
kokousta Kaarinassa toimipisteen avaavan POP-pankin edustaja tulee kertomaan pankin palveluista.

Tiistaina 27.3.2018 klo18.00 menemme vierailemaan Littoisissa sijaitsevaan Tilastopajaan. Mukaan
mahtuu yhdellä kerralla kymmenen vierailijaa. Mikäli yleisurheilusuorituksista innostuneita tulijoita
on enemmän, varaamme toisenkin illan. Tästä tiedotamme sitten myöhemmin. Tilastopajassa toimii
Juhani ja Mirko Jalavan yritys, joka kerää yleisurheilutilastoja meiltä ja muualta maailmassa.
Tilastopajan urheilijakunnassa on yli 130 000 suomalaisurheilijaa, ulkomaalaisia on tuplaten.
Isä Juhani hoitaa kotimaisten kisojen tulokset, poika Mirko ulkomaan kisojen tulokset.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.3.2018 Koriston tallille puh. 0440 222 030.
Tilastopaja sijaitsee osoitteessa Verkaranta 3. Osoitteesta tarkempaa tietoa Koriston tallilta.
On taas aika maksaa Kaarina-Seuran jäsenmaksu.
Vuoden 2018 jäsenmaksu on edelleen 10 euroa.
Maksa se oheisella pankkisiirtolomakkeella tilille TOP FI03 5710 8340 0231 52
tai suoraan Koriston tallilla.
Jos sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita se Kaarina-Seuran sivuilta kohdasta liity jäseneksi,
kirjoita nimesi ja osoitteesi ja lähetä. Jäsenkirjeet ja muutakin informaatiota lähetämme
sähköisesti, jos niin haluat. Muista ilmoittaa osoitteenmuutokset joka tapauksessa Koriston tallille,
näin varmistat Hyvä Kaarina-lehden saamisen.
Ajankohtaista tietoa toiminnasta saatte Kaarina-Lehden yhdistyspalstalta, Kaarina-Seuran
nettisivuilta ja Kaarinan kaupungin sivuilta.
Tervetuloa mukaan toimintaan.
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