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Hyvä Muistiyhdistyksen jäsen!

Hyvää ja menestyksellistä alkanutta vuotta 2020 ja uutta vuosikymmentä!
Muistiyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2019 Vantaan Ilmailumuseossa,
paikalla oli 22 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen virallisen osuuden ja tarjoilun jälkeen saimme opastetun kierroksen Ilmailumuseon mielenkiintoiseen näyttelyyn menneen ajan lentokoneista.
Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti tälle vuodelle, jäsenmaksu
päätettiin pitää samansuuruisena (20 €) kuten aiemminkin. Maksun pankkisiirtolomake on seuraavan jäsenkirjeen liitteenä.
Kokouksessa valittiin vuodelle 2020 yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallitus. Kokous
päätti, että entiset jatkavat, siis Pentti Korhonen puheenjohtajana ja hallituksessa: Tuula Heinonen,
Eija Kastarinen, Päivi Keskinen, Markku Kokkila, Ursula Ojansivu, Seija Saulivaara, Soili StoltSuomalainen ja Merja Tienhaara. Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Marja-Leena Colerus ja
hänen varahenkilönään Armi Kinnunen.
Kokouksessa keskusteltiin jäsenkirjeiden jakelutavasta, sovittiin että kirjeet voidaan lähettää sähköpostilla niille jäsenille, jotka näin tahtovat. Sähköposti jakeluun haluavat voivat ilmoittaa tästä
Muistiyhdistyksen sähköpostiin, paperikirje lähetetään muille jäsenille. Yhteislähetykset Uudenmaan Muistiluotsin kanssa lähetetään postin kautta.

MUISTIYHDISTYKSEN KEVÄÄN 2020 RYHMÄTOIMINNOT
Kuntoiluryhmä
Omatoimisesti selviytyvien yhdistyksen jäsenten oma kuntoiluryhmä Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalilla torstaisin klo 11.00- 13.00.
Kevätkausi alkaa 9.1.2020 ja päättyy 28.5.2020 Lisätietoja 044-200 0972

Omaisten vertaisryhmä
Ryhmätapaamiset ovat kerran kuukaudessa maanantaisin klo 13.00-14.30 yhdistyksen toimistolla,
Hiekkaharjuntie 13 C, Tikkurila
Tapaamispäivät ovat 13.1, 3.2, 2.3, 6.4 ja 25.5 Lisätietoja 040-584 0989
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Operetti näytös 5.4.2020
Muistiyhdistys järjestää jäsenilleen matkan operettinäytökseen 5.4.2020 klo 13.00 Järvenpäätalossa.
Hinta jäsenille 20 € (näytös, matka, väliaikatarjoilu), mikäli lippuja jää niin loput myydään ei jäsenille 45 €.
Operetti on Paul Abrahamin suurimman läpimurron tehnyt teos Viktoria ja hänen husaarinsa.
Husaari Stefan Koltay ja hänen palvelijansa Janczy ovat venäläisten sotavankina Siperiassa tuomittuna kuolemaan, kun vartija sattumalta ihastuu Janczyn kauniiseen viulunsoittoon päästäen hänet ja
Koltayn vapaaksi.
Koltay ja Janczy päätyvät juhliin, joissa selviää, että Koltayn kihlattu Viktoria on mennyt naimisiin
Amerikan suurlähettilään kanssa kuultuaan rakastettunsa Koltayn kaatuneen.
Salaisessa kahdenkeskisessä tapaamisessa kuitenkin käy ilmi, että Koltay on elossa, ja Viktoria vaatii tätä matkustamaan pois säilyttääkseen nykyisen liittonsa.
Tarjolla on tuttua operettiromantiikkaa kera ainutlaatuisten huippusävellysten ja mahtavien solistien, rooleissa mm. Jyrki Anttila. Kesto n. 2,5 h väliaikoineen.
Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus sekä Tikkurilasta että Myyrmäestä. Bussi Tikkurilasta lähtee
Museon edestä klo 12.00 ja Myyrmäestä bussi asemalta klo 12.00
Ilmoittautumiset joko sähköpostilla vantaan.muistiyhdistys@kolumbus.fi 13.2.2020 mennessä tai
puhelimella numeroon 040 747 8897 iltaisin 12.2 – 13.2.2020
Kertokaa ilmoittautumisen yhteydessä tuletteko bussiin Tikkurilasta vai Myyrmäestä.

Hyvää alkutalvea toivottaen
Vantaan Muistiyhdistyksen hallitus

Tämä kirje lähetetään yhdessä Uudenmaan Muistiluotsin tiedotteiden kanssa

