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Hyvät yhdistyksemme jäsenet

Kesä on tänä vuonna näyttänyt parhaat puolensa. Lämpöä ja aurinkoa on riittänyt ja
”Kesää on vielä jäljellä”.
Pohjola-Norden liitosta on kevään ja kesän mittaan kuultu ikäviä uutisia. Epärehellisellä
toiminnallaan pääsihteeri on aiheuttanut liitolle ja välillisesti myös meille niin taloudellista
vahinkoa kuin myös uskottavuuden heikkenemistä. Sittemmin pääsihteeri on eronnut ja
poliisi tutkii hänen toimiaan. Lisää asiasta löydätte liiton sivuilta pohjola-norden.fi.
Asiat varmasti pikkuhiljaa selkenevät emmekä me jää niitä murehtimaan vaan suuntaamme tulevaan ja katsomme, mitä hienoa me voimme tehdä ja kokea. Ihan kuten tähän asti.
Kuten edellisessä jäsenkirjeessä jo kerroimme, yhdistyksen kevätkokous järjestetään
keskiviikkona 22.9. klo 18.00 alkaen Maskun seurakunnan leirikeskuksessa Mannerlahdessa. Osoite on Mannerlahdentie 21, 21240 Askainen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen ja kahvituksen jälkeen saamme kuulla Eira Nokkalan esityksen Mannerlahden huvilan historiasta ja nykypäivästä.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset puheenjohtaja Leenalle viimeistään torstaina 16.9. Yhteiskuljetus Muurisen liikenteen autolla lähtee Raisiosta tutulta retkipysäkiltä klo 17.00, Naantalin Aurinkotien pikavuoropysäkki seurakuntakeskuksen kohdalla klo 17.15 ja siitä edelleen Merimaskun kautta. Matkanvarrelta pääsee kyytiin ennalta sovituilta pysäkeiltä.
Jo ennen kokousta keskiviikkona 1.9. tutustumme Kultarannan puistotaidenäyttelyyn.
Oppaanamme toimii Leena Kortesalo.
Kokoontuminen klo 16.45. Kultarannan pysäköintialueella, jossa osallistujilta kerätään
pääsymaksu 10 euroa. Tunnin mittainen kierros alkaa klo 17.00. Odotamme teitä ajoissa
paikalle. Sallittu osallistujamäärä on nyt täynnä, joten emme ota enää lisää ilmoittautumisia.

Allsång i Nådendal yhteislauluillan iloisen yhdessäolon merkeissä järjestämme torstaina
7.10. klo 18.00 alkaen Naantalin kylpylässä.
Aloitamme omakustanteisella kahvilla kylpylän herkkuleivonnaisten kera aulatilan Cafe
Romassa. Sieltä siirrymme noin klo 18.30 yhdessä 4. kerroksen Katariina saliin laulamaan Tuuli Virkkalan ja Pertti Virtasen johdolla. Tilaisuus jatkuu klo 20 saakka.
Katariina sali on suuri juhlasali ja näin voimme varmistaa vallitsevat kokoontumisohjeet.
Koronatilanteesta johtuen pyydämme ilmoittautumaan jälleen Leenalle viimeistään
maanantaina 4.10.
Houkutelkaa myös ystäviä mukaan!
Syyskokous esitelmineen pidetään loka-marraskuussa. Kutsu kokoukseen tulee seuraavassa jäsenkirjeessä.
Turun taidemuseossa avautuu loppuvuodesta taidenäyttely Royal Salute. Näyttely esittelee Ruotsin National Museumin kokoelmista harvinaisen koosteen ruotsalaista ja ulkomaista taidetta. Näyttelyn perustana ovat taideteokset Ruotsin hovin kokoelmista.
Olemme varanneet opastetun tutustumisen näyttelyyn perjantaina 10.12. klo 17.00.
Sallittu osallistujamäärä vahvistetaan taidemuseosta myöhemmin syksyllä. Palaamme
tähänkin vielä seuraavassa kirjeessä.
Olemme osallistuneet aktiivisesti myös Pohjola-Nordenin Lounais-Suomen alueen toimintaan. Kemiönsaaren retkelle ja Pohjolan Pitoihin heinäkuun lopussa osallistui 15 yhdistyksemme jäsentä. Kökarin matkallekin syyskuun alussa meiltä on lähdössä 18 osallistujaa.
Pohjola-Nordenin tämän vuoden liittokokous pidettiin 29.5. Juhana Vartiainen jatkaa puheenjohtajana sekä Christel Liljeström Sipoosta ja Mikkel Näkkäläjärvi Rovaniemeltä
varapuheenjohtajina. Liittohallituksessa jatkaa alueeltamme Britta Wiander Loimaalta.
Seuraamme epidemiatilannetta ja toimimme viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.
Tervetuloa yhdistyksemme tilaisuuksiin.
Toivotamme teille aurinkoisia loppukesän päiviä ja syksyn alkua.
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