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Vaikeat ajat ovat auttaneet minua ymmärtämään entistä paremmin, mi-
ten loputtoman rikas ja kaunis elämä on kaikin tavoin ja että monet asiat, 
joista ihminen kantaa huolta eivät ole lainkaan tärkeitä. 
 
-Karen Blixen- 
 
Hyvät Naisklubin jäsenet!  
 
Kaunis ja lämmin kesä on pikku hiljaa vaihtumassa syksyn väriloistoon ja on aika muistut-
taa jäsenistöä naisklubin toiminnasta. Kuluva vuosi on edelleen eletty ns. koroaikaa ja 
naisklubin toimintamahdollisuudet ovat olleet jäsenistön suhteen rajallisia. Kokoontumisra-
joitusten johdosta perinteisiä jäseniltoja ei ole voitu toistaiseksi järjestää, mutta rokotusten 
myötä ollaan menossa kohti normaalimpaa aikaa ja toimintaa. Kuluneen kevään ja kesän 
aikana on järjestetty toimintaa, joka on voitu toteuttaa terveysturvallisesti.  
 
Maaliskuussa naisklubi osallistui merkittävällä panostuksella Minna Canth taiteen iltaan, 
jota naisklubin jäsenet saattoivat seurata live lähetyksenä Vaasan kaupungintalolta. Tai-
teen ilta toteutettiin yhteistyössä SI (Soroptimist International) Vaasan kanssa. Tuotto 750 
€ jaettiin Kuula Opiston viidelle edistyneelle tytölle stipendinä. 
 
Huhtikuussa pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ns. hybridikokouksena eli 
kokoukseen pystyi osallistumaan myös Teams-etäyhteydellä. 
 
Pääsiäisen alla muistettiin Ruukinkartanon ja Krannilan asukkaita tulppaani- ja suklaater-
vehdyksellä, vaikka vierailut palvelutaloissa ovat muuten olleet koronan vuoksi tauolla. 
 
Huhtikuussa järjestettiin talouskoulun ajoilta periytyneiden astioiden ja tavaroiden kirpputo-
ri klubin tiloissa ja myyntiä jatkettiin kesän aikana. Myynnistä kertyineillä rahoilla kustan-
nettiin elokuussa jäsenistön vierailu Törnävän kesäteatteriin. Myytäviä astioita ja pöytälii-
noja on edelleen varastossa ja ostohalukkaat voivat olla yhteydessä Marjut Berglundiin 
(040-8350025) 
 
Naisklubin kevätjuhla pidettiin klubihuoneistossa 31.5. ja paikalla nähtiin iloista juhlaväkeä 
hienoissa hatuissaan osallistumassa ohjelmatoimikunnan järjestämään monipuoliseen  
ohjelmaan. 
 
Vierailujakaan ei ole kokonaan unohdettu: toukokuussa vierailtiin Kuntsin modernin taiteen 
museossa Kuntsin säätiön 50 vuotisnäyttelyssä ja kesäkuussa Pohjanmaan museon Huvi-
laelämää näyttelyssä. 
 
Lisäksi naisklubi järjesti kesäjuhlan Liesitalon ja Purren asukkaille. Molempia juhlia ohjel-
mineen ja tarjoiluineen suosi kaunis ja lämmin kesäsää. 
 
Kuvia tilaisuuksista on tallennettu naisklubin nettisivuille ja facebook-sivuille. 



Suomalaisen Naisliiton jäsenlehti eli Minna-lehti ilmestyy seuraavan kerran joulukuussa. 
Minna-lehden päätoimittajana on naisklubin jäsen Kirsi Sand ja lehden toimitusneuvoston 
puheenjohtajana Marjatta Björknäs. Naisliitto julkaisee myös tiedotetta, jonka toinen nume-
ro ilmestyy syyskuussa. 
 
Naisklubin ohjelmatoimikunta ja hallitus ovat jo kevään aikana yhdessä suunnitelleet alka-
neen syksyn ohjelmaa. Valitettavasti  suunniteltu vierailu Villa Sandvikeniin on jouduttu 
koronatilanteen vuoksi siirtämään ensi kevääseen ja jäsenillat aloitetaan vasta lokakuussa. 
Jäsenillat pidetään naisklubin huoneistossa Liesitalossa. 
 
Liesitalon ystäväpiirin tapaamiset pyritään aloittamaan lokakuussa ja tarkemmasta ajan-
kohdasta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Syyskauden ohjelma: 
 
Ma 04.10.2021 klo 18 Jäsenilta: Kiiltokuvat. Helinä Lehtinen kertoo kiiltokuvaperinteestä. 

Klubilaiset voivat tuoda mukanaan omia kiiltokuviaan, keskustelua 
ja muistelua. 

 
Ma 25.10.2021 klo 18 Jäsenilta: Suomalaiset kansallispuvut. Aino Tanninen ja Riitta 

Paakkunainen kertovat kansallispuvuista. 
 
Ma 15.11.2021 klo 18  Jäsenilta: Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arjes-

samme. Ulla Koivusaaren esitelmä, kysymyksiä, keskustelua. 
 
La 27.11.2021 klo 13 Vaasan kaupunginteatterin Katri Helena-musikaali, Mahdollisesti 

taiteilijatapaaminen klo 12. Näytökseen varattu 42 paikkaa. Avec 
mahdollisuus. Eläkeläislippu 49 €. 

 
Ma 29.11.2021 klo 18  Naisklubin sääntömääräinen syyskokous. Katja Jokinen kertoo 

Post-crossing- kansainvälisestä postikorttiryhmästä. 
 
Ma 13.12.2021 klo 18 Perinteinen joulujuhla. Joulupuuro, joululauluja ym. 
 
Jäsenilloissa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
 
Suomalaisen Naisliiton Minna Canth seminaari ja sääntömääräinen syyskokous  
pidetään 30-31.10.2021 Oulussa. Tilaisuuksiin ilmoittautumisesta  
ja matkajärjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 

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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