NSPY Kevät 2020
Hyvä jäsenemme,

tässä tietoa yhdistyksen toiminnasta kevään osalta. Poikkeustilanteen johdosta
olemme joutuneet muuttamaan kevään ohjelmaa. Muutoksia tehdään lisää,
jos tilanne sitä vaatii. Yhdistys viestii pääasiassa sähköpostilla ja verkkosivuilla.
Tärkeimmät tiedot tuodaan myös pääilmoitustaululle.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään su 28.6 klo 14 Pirtillä. Kokousmateriaalit
toimitetaan yhdistyksen jäsenille sähköpostilla huhtikuun aikana. Lisäksi
materiaalit ovat nähtävissä puoli tuntia ennen kokousta Pirtillä.
Yhteisö- ja sähkölasku lähetetään tänä vuonna sähköisesti. Laskujen
eräpäivä on 15.6.2020. Ohjeita laskun maksamiseen lähetetään kevään aikana.
Mahdollisuutta käteismaksuun katsotaan myöhemmin.
Kaikki yhdistyksen tapahtumat ovat peruttu toukokuun loppuun
asti. Tämä tarkoittaa, että saunaa ei lämmitetä toukokuussa, kevättalkoita
ei järjestetä, yhdistyksen kirpputori-myyjäiset on peruttu, kuten myös
tiistain kokoontumiset yhteisötöihin ja materiaalimyynti. Mitään kerhotai harrastustoimintaa ei järjestetä toukokuussa. Kesäkuun tapahtumista
ilmoitetaan myöhemmin.
WC- ja suihkutilat avataan normaalisti vesien avaamisen yhteydessä.
Pyydämme, ettei niitä käytetä sairaana. Jää kotiisi sairastamaan, jos palstallasi ei
ole omia saniteettitiloja.
Hallitus kokoontuu normaalisti ja rakentamisen luvat käsitellään kyllä.
Seuraava hallituksen kokous on 28.4.
Nuohousta ei tehdä toistaiseksi kuin välttämättömissä tilanteissa. Näin
ilmoittaa nuohousalan keskusliitto. Vaikka kolme vuotta nuohouksesta tulee
monella mökillä tänä kesänä täyteen, joudumme lykkäämään nuohouksia
myöhemmälle.

Kevät etenee koronatilanteesta huolimatta, ja meillä on velvollisuus huolehtia
alueen kunnosta. Siksi yhteisötyötehtävien Jakamista yritetään tehdä jollain
tapaa myös toukokuussa, vaikka yhteiset tiistaikokoontumiset onkin peruttu.
Yhteisötyön vetäjä, Ritva Pelvola, suunnittelee töiden jakamista parhaillaan.
Siksi pyydämme, että ilmoittaudut sähköpostilla tai puhelimella Ritvalle, jos
haluat tehdä yhteistötöitä toukokuussa oman aikataulusi puitteissa. Näin
saamme käsitystä, kuinka moni on valmis tekemään yhteisötöitä toukokuussa ja
pystymme jokaisen tekijän ohjeistamaan erikseen.
Yhteystiedot ovat:
Ritva Pelvola, yhteisötyön vetäjä
rpelvola@gmail.com tai 050 3214 017 (iltaisin)
Risukeräys järjestetään huhti-toukokuussa. Infoa myöhemmin.
Uuden puolen viljelijät, teiltä tullaan kysymään perusparannusremontin
jälkeen ilmenneitä puutteita ja korjaustarpeita lähiaikoina sähköpostilla. Seuraa
siis sähköpostiasi!
Päivitä yhteystietosi kortistoon tarvittaessa. Nyt kun yhteydenpito siirtyy
sähköiseen malliin, on tärkeää, että kaikkien sähköpostiosoite ja muut
yhteystiedot ovat ajantasalla. Ilmoita muutoksista kortisto@nspy.eu.
Kauden alku on siis meilläkin hyvin poikkeuksellinen. Seuraamme aktiivisesti
tilannetta ja noudatamme tarkasti poikkeustilan ohjeistuksia.
Muistetaan huolehtia toistemme turvallisuudesta. Siten pysymme itsekin
terveinä. Koitetaan myös nauttia etenevästä keväästä ja alkavasta uudesta
puutarhakaudesta.

