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Ohjelmaan on mahdollista tulla muutoksia koronarajoitusten tai vierailijoiden esteellisyyden vuoksi.

Jyväskylän Eläkkeensaajat ry:n KEVÄTKOKOUS. Aika: ma 28.3.2022 klo 10:00. Paikka: Sepänkeskus,
Reaktorisali, Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä. Käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

28.2. Kuuluuko digi oikeasti kaikille?
Digitukiopastajamme Esa Kauppinen
kertoo.

7.3. Arkkitehti Wivi Lönnin Jyväskylä
Professori Jussi Jäppinen kertoo sanoin ja
kuvin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumosi 15.2.2022 aiemman kokoontumisrajoituksia koskevan
päätöksensä, eikä uusia rajoituksia enää määrätty. Näin ollen Sepänkeskuksessa ei ole enää voimassa
aluehallintoviraston asettamia henkilömäärärajoituksia tilojen suhteen 15.2.2022 alkaen. Lisäksi voimassa on
30.6.2022 asti kaikkialla Suomessa tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset yleiset hygieniavaatimukset:
1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita
vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta
puhdistamisesta säädetään.
Retkeilykerhon kaupunkikävely to 24.3.2022 Palokan City-Market P.
Jukka Mansikkaviita, koollekutsuja, vetäjä puh 045 633 1089, mansikju@gmail.com, Pertti Olli, vetäjä, opas,
050 328 6806, pertti.olli@pp.inet.fi. Tuula ja Annikki hoitavat kahvituksia ym. retkiin liittyen.
”Topi Sorsakoski - Kohtalon tango”, Teatteri Eurooppa 4:ssä to 21.4.2022 klo 13.
Lipun hinta 23-24 euroa, sisältää väliaikakahvin. Ilmoittautumiset Outille to 31.3. mennessä.
Ke 23.03.2022 Piirin pilkkikisat Keuruulla. Kilpailukansio Hotelli Keurusselkä Pirttikahvila Keurusseläntie
134, 42700 Keuruu. Kilpailuaika klo 9.00 - 13.00. Kutsu kisoihin täydellisin tiedoin löytyy piirin kotisivuilta
Pe 08.04.2022 Piirin järjestämä kevään virkistyspäivä "Iloa ja Hyvää oloa elämään" tapahtuma
Peurungassa. Kello 9.00 alkaen mahdollista osallistua itse tai ryhmänä moniin Peurungan tarjoamiin
aktiviteetteihin. Aktiviteetit hinnoiteltu erikseen. Kello 10.00 tervetulokahvit Areenassa, tämän jälkeen
yhdistyksen ohjelmaa niille jotka eivät osallistu aktiviteetteihin (laulua, tietokilpailu, virelavista ym).
Kello 13.00 ruokailu Areenassa. Päivän hinta 27 euroa/henkilö, sisältää tervetulokahvit, ruokailun ja päivän
ohjelman. Päivän monipuolisesta ohjelmasta kertova kutsu hinnastoineen ja toimintaohjeineen löytyy piirin
kotisivuilta.
Ti 19.04.2022 Piirin hiljainen päivä "Hetki pyhän äärellä" Lievestuoreella.
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