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Juuri tänään, juuri nyt, älä kanna huolta, älä murehdi.  
Juuri tänään, juuri nyt, älä vihaa. 
Kunnioita vanhempiasi, opettajiasi, naapureitasi, kaikkia ihmisiä. 
Elä rehellisesti. Laske siunauksesi, ole kiitollinen kaikelle, kaikille, kaikesta. 
 
Hyvät naisklubin jäsenet!  
Viime kevät elettiin poikkeuksellista aikaa koronaviruspandemian (Covid-19) ja koko maata 
koskeneiden poikkeusolojen johdosta. Myös naisklubin toimintaa jouduttiin keväällä rajoit-
tamaan. Kokoontumisrajoitusten johdosta jäseniltoja ja tutustumiskäyntejä ei voitu järjes-
tää. Myös klubin kevätkokous jouduttiin siirtämään pidettäväksi syyskuussa. 
 
Toiminnan jatkumisen kannalta tärkeitä asioita on käsitelty ja päätöksiä tehty hallituksen 
etäkokouksissa. Klubin talousvaliokunta on myös kokoontunut tarpeen mukaan. Erityisen 
tärkeää on ollut Liesitalon saneerauksen eteenpäin vieminen poikkeuksellisista oloista 
huolimatta.Teille onkin lähetetty kesäkuussa erillinen tiedote saneerauksen toteutusaika-
taulusta. 
 
Ohjelmatoimikunta ja hallitus ovat jo kevään aikana yhdessä suunnitelleet tulevan syksyn 
ohjelmaa. Liesitalon saneeraustyö vaikuttaa myös jäseniltojen järjestämiseen. Klubi-iltoja 
ei voida saneerauksen aikana järjestää klubihuoneistossa vaan ne järjestetään vaihtoeh-
toisissa tiloissa (esim NNKY, Sotilaskoti). Näissä tiloissa klubi-illat on mahdollista järjestää 
turvallisesti ja koronaan liittyviä ohjeita noudattaen. Klubi-iltojen paikat varmistuvat 
myöhemmin ja niistä tiedotetaan vielä erikseen ennen jokaista tilaisuutta.  
 
Koska korona-aika ja siihen liittyvät rajoitukset ovat koskeneet koko jäsenistöämme, on 
syksyn ohjelmaan sisällytetty klubi-ilta, jossa kevään kokemuksista ja tulevana syksynä 
askarruttavista asioista voidaan yhdessä keskustella. 
 
Naisklubin sääntömääräinen kevätkokous, joka jouduttiin siirtämään, pidetään 7.9.2020 klo 
18. Kokoustila varmistuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä. 
 
 
Syyskauden ohjelma: 
 
Ma 31.08.-20 klo 17.30 Kesäinen vierailu Fritz Jakobssonin ateljeessa Vanhassa Vaa-

sassa. Hän esittelee taulujaan ja kertoo taiteestaan. Ateljeesta on 
myös mahdollisuus hankkia taidetta. Ilmoittauminen tekstiviestillä 
(040 847 4706) Vuokko Kangassuolle viimeistään torstaina 27.8. 
Kuljetus sitä tarvitseville järjestetään Liesitalolta klo 17.30.  

 
Ti 08.09.2020 klo 18.00 Vaasan Suomalaisen Naisklubin kevätkokous Vaasan NNKY:n 

tiloissa, osoitteessa Kirkkopuistikko 30 B (talon matala osa). Ko-
ronatilanteen johdosta kokouspaikalle tulevien osallistujien määrä 
joudutaan rajoittamaan n 20 henkilöön. Kaikilla klubin jäsenillä on 
kuitenkin mahdollisuus osallistua kokoukseen ja se voidaan 



järjestää osittain puhelinyhteydellä. Ilmoittautumiset kokoukseen 
sihteeri Ulla Koivusaarelle (050 559 6105) viimeistään torstaina 
3.9.2020. 

 
Ti 22.09.-20  Marimekko-ilta, vierailu Marimekko-liikkeessä, Hovioikeudenpuis-

tikko 15, klo 18.00. Myymäläpäällikkö Linda Välikorpi kertoo yri-
tyksestä, kansainvälisestä menestyksestä ja esittelee syksyn uu-
tuuksia. Liikkeen tiloihin voi koronatilanteen johdosta osallistua 
vain 19 klubilaista. Ilmoittautuminen Kirsi Sandille (050 337 3352) 
tai spostilla kirsi.sand@gmail.com viimeistään tiistaina 15.9.2020. 
Paikat täyttyvät ilmoittaumisjärjestyksessä. Tilaisuus kestää tun-
nin ja jatkuu NNKY:n tiloissa kahvien merkeissä. 

 
Ti 13.10.-20 klo 18.00 Klubi-ilta: Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Klo 18 Marjatta Björknä-

sin alustus ja keskustelu aiheesta ”Miten koronavirus on vaikutta-
nut jokapäiväiseen elämäämme ja naisklubin toimintaan?” Paik-
kana Vaasan NNKY:n tilat, Kirkkopuistikko 30 B (talon matala 
osa). 

 
La 17.10.-20 klo 12.00  Sound of Music-musikaali Vaasan Kaupunginteatterissa. Näytös 

alkaa klo 13, mutta tapaamme jo klo12 teatteriravintola Kul-
massa, jossa meille järjestetään musikaalin esittely. Naisklubille 
on varattu 40 lippua, 38 €/lippu. Lipun hintaan sisältyy narikka-
maksu. Koronatilanteen johdosta salissa on jätetty joka toinen 
paikka tyhjäksi. Jokaisen tulee lunastaa oma lippunsa teatterin 
lippukassasta viimeistään 28.9.2020. Väliaikatarjoilua ei ole va-
rattu. 

 
Ti 03.11.-20 klo 18.00  Klubi-ilta: Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Klo 18 Ulla Koivusaaren 

esitys aiheesta :”Ilmastonmuutos”. Paikkana Vaasan NNKY:n tilat, 
Kirkkopuistikko 30 B (talon matala osa). 

 
La-su 14-15.11.-20 Suomalaisen Naisliiton Minna Canth-seminaari sekä yhdistetty lii-

ton kevät- ja syyskokous Hämeenlinnassa. Lisätietoa kokouk-
sesta ja matkajärjestelyistä lähetetään myöhemmin. 

 
Ti 24.11.-20 klo 18.00  Vaasan Suomalaisen Naisklubin sääntömääräinen syyskokous. 

Kokouksen jälkeen Eeva Kontiokari kertoo uudesta kirjastaan ja 
kirjoitusharrastuksestaan. Kokouspaikkana Vaasan NNKY:n tilat, 
Kirkkopuistikko 30 B (talon matala osa). 

  
Ti 08.12.-20 klo 17.30 Naisklubin perinteinen joulujuhla. Juhla pidetään Vaasan NNKY:n 

tiloissa, Kirkkopuistikko 30 B (talon matala osa).   
 

  
 

Elämässä tapahtuu muutoksia: Nimi-, osoite-, matkapuhelinnumero- ja sähköposti-
osoitemuutokset voit ilmoittaa Vuokko Kangassuolle joko sähköpostilla kangas-
suo.vuokko@gmail.com tai jäsenilloissa. 
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