
Hei 

Oikein hyvää uutta vuotta ja talven jatkoa kaikille. 

Vuoden 2020 maaliskuun lopussa koronapandemia pysäytti yhdistyksen yhteisen 
toiminnan ja kesän alussa käynnistynyt taloyhtiön remontti kaiken toiminnan 
kerhotilassa. Taloyhtiön remontti kestää aikataulun mukaan 31.5.21 asti. Tällä 
hetkellä omatoiminen, pienimuotoinen lasitöiden tekeminen kerholla on mahdollista 
iltaisin ja viikonloppuisin. Työpäivinä (ma-pe) ennen klo 17.00 kerholla EI voi 
työskennellä. Koronatilanteesta johtuen kerholla voi olla max 4 henkilöä yhtä 
aikaa paikalla.   

Sähköiset kalenterivaraukset  

Olemme  kerhotoiminnassa siirtymässä sähköisiin kalentereihin. Paikan varaus 
kerholla työskentelyyn näin koronan aikana eli varmistat jo kotona, ettei kerholla ole 
liikaa harrastajia.  

Paikkavarauksen voit tehdä tästä linkistä; katso ohje tämän viestin liitteestä. 

https://www.supersaas.fi/schedule/login/Paikkavaraus/Paikkavaraus 

Uunien varaukset on myös tarkoitus laittaa nettiin, mutta kerholla on tälle vuodelle 
edelleen paperiset uunikirjat, jotka myös täytetään.  

Uunivarauksen voit tehdä tästä linkistä; katso ohje tämän viestin liitteestä. 

https://www.supersaas.fi/schedule/login/Paikkavaraus/Uunivaraus  

Jos sähköisten kalentereiden käyttö ei jostain syystä sinulta onnistu, niin voit myös 
puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla lähettää viestin Eijalle 
eija.etelaaho@gmail.com tai 0505281060 ja Eija tekee pyynnön/varauksen 
kalenteriin.   

Jos sinulla on vaikeuksia saada kalenterit toimimaan, niin voit kysyä neuvoa Teijolta 
(040 590 84 95).  

Kerholle voi myös mennä normaalisti ilman varausta, mutta jos siellä sattuisi olemaan 
yli 4 jäsentä paikalla, niin ilman varausta olevan on lähdettävä, jotta turvaetäisyydet 
voidaan pitää. Vahva maskisuositus, jos kerhotilassa on useampia henkilöitä yhtä 
aikaa. 

Koska kerhotilaa ei ole voitu järjestää toimintakuntoon kaikilta osin, toivomme myös, 
ettet jätä tavaroitasi kerholle säilytykseen pitkäksi aikaa ja otat vain välttämättömän 
mukaasi kerholle.  

Uudet avaimet: 

Avaimien vaihto uusiin jatkuu 2021 ja aina kun näet kalenterista, että hallituksen 
jäsen on paikalla kerholla niin voit tulla vaihtamaan avainta. Eija Etelä-aho käy 



yleensä keskiviikkoisin kerholla ja Eijalle on 30 min kävelymatka kerholle eli 
iltakävelyllä voi käydä muulloinkin, kun sovitaan aika etukäteen. 

Seuraamme koronatilannetta ja jatkamme yhteistä toimintaa rajoitusten purun jälkeen 
ja kun tapaaminen on turvallista. Listalla odottaa kevään 2020 peruutetut kurssit, 
kässäfestarit Kaapelitehtaalla (toukokuu), kesäretki Marjut Kalinin pajalle Iittiin, 
näyttely Kappelissa ja kevään 2021 vuosikokous (järjestely vielä auki ja 
todennäköisesti lykätään loppukevääseen).  

 

Turvallisesti toimien ja yhteisiä tapaamisia odotellen  

Hallitus  


