KAAKKOIS-SAVON TULES RY
SYYSTIEDOTE 2021
yöllä vaahtera suuteli hallaa
pukeutui tuulen vaatteisiin
tähtien kirkastuessa
alastomat oksat
maa levittänyt punaisen maton
talven kulkea nurmen yli
-Ale Koivuniemi

Tervetuloa kaikki uudet ja entiset jäsenet mukaan
tapahtumiin ja toimintaan!
Jäsenkahvila Pysäkillä parillisen viikon tiistaina 21.9 alkaen, klo 14-16
Kimppakävely Kaivoskalta perjantaisin 17.9 alkaen, klo 13
Kuntosali Kerimäen liikuntahallilla maanantaisin 6.9 alkaen, klo 12-13, ota muutama euro mukaan.

Ulkoilupäivä Pääkannan kodalla ti 12.10

klo 10 Heikin jumppa, pelejä ...ulkoilua.
Tules tarjoaa pullakahvit ja makkarat. Tuu Kaivoskalle vähä vaile kymmene, jos tarviit kyytiä Pääkantaan.
Tervetulloo syksyn iloiseen tunnelmaan / seuraan :)

Reumailta Kerimäen Seurakuntakodilla ma 25.10

klo 17.00 Vieraanamme reumatologian erikoislääkäri

Antti Puolitaival. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Syyskokous ti 30.11 Kerimäen Seurakuntakodilla klo 18.00

Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle

kuuluvat asiat. Tarjotaan joulupuuro ja torttukahvit. Tervetuloa!

Varkauden teatteri

pe 10.12 ”Villit vuodet” musiikkinäytelmä Veksi Salmen elämästä. Jouluruokailu
ennen esitystä Kaks Ruusua ravintolassa. Hinta 40€ jäsen, sisältäen lipun, ruuan ja matkan. Lähtö Kososelta
klo 15.30 Ilmottautumiset 9.11 mennessä Eevalle p.050 0771859
Tervetulloo mukkaa ...lähetää viihtymää ja nauttimaa :)

TUETTUA LIIKUNTAA YHDISTYKSEN JÄSENILLE!!! Yhdistys korvaa vaihtoehtoisesti yhdestä
valitsemastasi liikuntamuodosta 2,50€/kerta, tuki maksetaan koko syksyn liikunnasta yhdellä kertaa kuittia
vastaan. Vesiliikunta, jumppa tms. terveysliikunta...
Tuki enintään 10;stä kerrasta syyskaudella.
TULOSSA/SUUNNITTEILLA... liikunta-/ ulkoilupäiviä,
joista ilmoitukset kotisivulla: kaakkoissavontules.reumaliitto.fi ja Puruvesi-lehden muistilistalla!

Kaakkois-Savon Tules ry:n hallitus v.2021
Miikka Snell puheenjohtaja 040 5960632 snellmiikka@gmail.com
Leena Muhonen varapuheenjohtaja 050 5723683 leena.muhonen1@luukku.com
Sisko Parviainen sihteeri/rahastonhoitaja 044 5542303 (varajäsen) sisko.parviainen@gmail.com
Eija Puurtinen jäsenasiahoitaja 050 5332840 puurtineneija@gmail.com
Eeva Riistakoski matkavastaava 050 0771859
Helena Martikainen tiedotusvastaava 040 0554483
Heikki Hirvonen liikuntavastaava 050 5959468
Mirja Makkonen 050 5399754
Sirkka Mertanen pääemäntä 050 3256513 (varajäsen)
************************
Arja Juuti kuntosalivastaava 050 3260390
Päivi Mohell kotisivut 050 3744510

Kotisivumme netissä:

www.kaakkoissavontules.reumaliitto.fi

www.reumaliitto.fi
Oletko nähnyt tanssin, syystuuli kun aloittaa valssin?
Tuulen juhlaan on kutsuttu lehtipuut
ihaillen katsovat muut.
Saapuvat vaahterat punaisissaan,
koivuilla kultaa on harteillaan.
Värit hehkuvat helmoissaan,
syystuuli on ylpeä neidoistaan.
Se villisti pyörittää
punaista,
keltaista,
vihreää.
Joka vuosi tulet huomaamaan:
puvut puiden lehti kerrallaan
syystanssiin riisutaan.
( Katriina Ahonen)

