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Leppoisa kesätervehdys!
Puoliväli vuodesta häämöttää ja kesälle on suunnitelmat. Kirjeen
mukana saat lukujärjestyksen kesäkuulle. Olet lämpimästi tervetullut
toimintaan!
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Viikkolukkarissa on tuttuja elementtejä edelleen kuutena päivänä
viikossa, vaikka osa ryhmistä onkin kesätauolla. Viime kesänä ideoidut
patiokahvit yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa aloittavat jälleen!
Keskiviikkoisin klo 10-12 olet tervetullut kahvittelemaan Mielen patiolle
(Sepänkuja 6) - Viikonloppuisin kokoontuvat vapaaehtoisvetoiset
lauantaiolkkarit jatkuvat kesäkuun. Mielekäs kesälauluhetki laulattaa
meitä kirkolla ja olkkarivieraita saadaan kahtena maanantaina
kirjastolta.
Kaikille yhteinen lähiretki tehdään viihtyisään Ronttismäkeen. Luvassa
on elämyksiä aistipuutarhassa ja museokierroksella – sään salliessa
pidetään viihtyisä piknikki, sään kieltäessä keksitään varmasti miten
saadaan mukavat retkikahveet nautittua.
Vapaaehtoisia on huomioitu nyt kevään aikana kuukausittain.
Kesäkuussa kutsumme aktiiviset vapaaehtoiset viettämään
toiminnallista virkistysretkeä Anun arkkiin Minkiölle. Luvassa on
sosiaalipedagogista hevostoimintaa rauhallisella maalaistallilla ja
mukavaa puuhailua ja purtavaa. Kiitos kaikille vapaaehtoisille!
Kesäretki tehdään tänä vuonna Hämeenlinnaan keskiaikafestivaaleille
ja kesäteatterikohde puolestaan on tänä vuonna Rauhaniemen
kesäteatterissa nähtävä ratkiriemukas ”Kiljusen herrasväki”.
Mielikki on kesätauolla heinäkuun. Loman jälkeen olkkarit ja toiminta
käynnistelevät pikkuhiljaa jälleen maanantaina 1.8. – ryhmätoiminta
palailee uomiinsa viimeistään syyskuussa. Ehdotuksia otetaan vastaan!
Seuturyhmät lomailevat vaihtelevasti. Seuturyhmistä tällä hetkellä
kokoontuvat Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela. Urjalassa
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kaivataan edelleen vapaaehtoista tai vapaaehtoisia

(saa

ilmoittautua). Myös seutukuntien jäsenet ovat aina tervetulleita kaikkiin
tilaisuuksiimme ja vapaaehtoisten virkistykset ovat avoinna myös
seuturyhmien ohjaajille.
Jäsenrekisteriasioita hoitaa taloudenhoitaja Niina Peuhkuri. Kaikenlaiset
tiedustelut ja ilmoittautumiset tapahtumiin ja retkille tutusti
vastaanottaa olohuonevastaava Anne / Mielikkiluuri. Muistakaa
ilmoittautua retkille!
_____________________________________________________________________
Puheenjohtajan tervehdys
Kesä on taas tullut tänne pohjolaan ja luonto on puhjennut kukkaan.
Linnut livertelevät pesän perustuspuuhissa. Juhannukseen ei ole enää
pitkä aika.
Sota Ukrainassa jatkuu. Puolustusministeri, pääministeri ja presidentti
ovat tehneet suuren urakan – Suomen tie vie näillä näkymin sotilasliitto
Natoon. Toivon, että ulkoministeri onnistuu osaltaan
myötävaikuttamaan sodan ratkaisua diplomaattisin keinoin rauhan
palauttamiseksi, eikä sota leviä muuhun maailmaan. Onneksi tilanne
Suomessa on toistaiseksi rauhallinen, eikä varsinaista sodan uhkaa ole.
Meillä Mielikissä on paljon toimintaa. Olohuoneet pyörivät ja tunnelma
on hyvä. Uusia jäseniä on tullut ja hyvä niin. Toivon, että mielekästä
tekemistä on tarjolla kaikille Mielikin jäsenille.

ke 15.6. klo 13
Mielekäs
kesälauluhetki

Mielikissä pidetään toiminnasta taukoa koko heinäkuun ajan ja paikka
on kiinni. Elokuussa mennään Hämeen linnaan keskiaikafestivaaleille,
liitteenä on tästä lisätietoa, muistathan ilmoittautua ajoissa.

to 16.6.
Vapaaehtoisten retki

Olen tyytyväinen, että olen saanut olla mukana Mielikin toiminnassa.
Olen käynyt vetämässä Tammelan ryhmää, vesijumppaa ja miesten
ryhmää. Mölkkyä olemme pelanneet kirkkopuiston kentällä.
Ulkoilevassa olohuoneessa on ollut vaihtelevasti osanottajia.

to 23.6. klo 11 ->
Rottismäkiretki
ELOKUUSSA
la 6.8. klo 15
kesäteatterissa
Kiljusen herrasväki
pe 19.8. retki Hämeen
keskiaikafestivaali

Toivotan hyvää kesää kaikille Mielikin jäsenille.
Terveisin puheenjohtaja Tom Jäderholm
Hei,
Lämmin kiitos kuluneesta keväästä kaikille, tästä on hyvä jatkaa.
Auringon lämpöä kaikille! Voikaa hyvin!
T. Sanna ja Anne

