
  
 

 

VIRIKKEEN KESÄKAUDEN 2020 OHJELMA  

 

Olemme eläneet yhteisen ryhmätoiminnan ulkopuolella koronaviruksen takia jo kaksi kuukautta. 

Tätä aikaa, jota elämme, leimaa epävarmuus, koska emme tiedä miten tilanne elää. Lähdemme 

purkamaan rajoituksia pikkuisen kerrallaan, sillä ajatuksella, että tarvittaessa muutetaan 

suunnitelmia. Toimintaa suunnitellessa on huomioitu Suomen hallituksen ja THL:n ohjeistus 

unohtamatta, että meillä on fyysisen terveyden lisäksi myös henkinen terveys, jota myös pyrimme 

turvallisesti vaalimaan. 

JOS SINULLA ON FLUNSSAINEN OLO, HENGITYSTIEOIREITA TAI LÄMPÖÄ – ÄLÄ TULE TÄLLÖIN 

YHTEISIIN TAPAAMISIIN TAI KOHTAAMISPAIKKAAN! 

 

TOUKOKUU:  

Järjestämme pihatreffejä Virikkeen pihalla 13-15.5, 19-20.5, 26.-29.5 klo.12. 

Pihatreffeille mahtuu 6 hlö/tapaaminen. Pihatreffeillä tarjolla kahvia, teetä & pientä purtavaa. 

Meillä on katos & vilttejä lämmikkeenä, joten pieni tuuli tai ripsu ei haittaa. 

Ilmoittaudu etukäteen Veeralle 040 671 7657 tai Mallulle 040 161 2797 

 

KESÄKUU:  

Kohtaamispaikka auki 1.6-5.7 ti -pe klo 12-18 

Vastaamme kohtaamispaikassa yhteisvastuullisesti korostetusti hygieniasta: 

• Pesemällä kädet huolellisesti saippualla tullessa ja lähtiessä 

• Pyyhkimällä kertakäyttöpyyhkeellä pintoja, joita koskettelemme useita kertoja päivässä 

• Huolehtimalla turvaväleistä 

• Kahviosta ostaessa henkilökunta antaa tuotteet, kaataa kahvin kuppiin jne. 

• Sään salliessa vietämme aikaa mahd. paljon pihassa 



  
 

 

KOHTAAMISPAIKAN OHJELMAA: 

 
- Päivän lehti on luettavissa 

- Biljardipöytä on käytössä 

- Pihassa on frisbeegolf-kori, voit tulla harjoittelemaan heittoja 

 
- Katsomme elokuvia tai dokumentteja ryhmähuoneessa seinän kokoiselta ruudulta ti ja to klo 

15. Mahtuu kerralla 6 henkilöä. 
 

- Perjantaisin Virikekahvit klo 14-16 bingo joka perjantai klo 14.30 ja karaoke klo 16.  
 

- Ma 15.6 klo 16 Virike ry:n kevätkokous klo 16 Virikkeellä (sään salliessa ulkona). Kahvitarjoilu 
klo 15.30-16 (sään salliessa ulkona). 
 

- To 18.6 klo 9-14 Juhannussauna ja kahvit pienellä porukalla Pitkäjärven saunalla. 
ILMOITTAUTUMINEN ETUKÄTEEN!  
 

(Juhannusaattona kohtaamispaikka kiinni) 
 
 

6.-26.7 VIRIKKEEN KESÄTAUKO, JOLLOIN KOHTAAMISPAIKKA ON KIINNI (3 vkoa). 

 

KOHTAAMISPAIKKA AUKI: 

 27.7-2.8   ti-pe 12-18 

 3.8-9.8     ke-pe klo 12-18   

 

10.8 ALKAEN KOHTAAMISPAIKKA AUKI KE-PE 12-18 LA 11-14 

 



  
 

 

ELOKUUN ALUSTA ALKAA LIIKUNTATIISTAIT. Matalalla kynnyksellä liikkumista ja yhdessä oloa.  

Ti 4.8  Menemme yhdessä pelaamaan frisbeegolfia. Lähtö Virikkeeltä klo 13. 
Ilmoittautuminen ennakkoon. 

Ti 11.8 Kävelylenkki. Lähtö Virikkeeltä klo.13.   

Ti 18.8 Retki Valkeajärven laavulle (Ihastjärvellä). Lähtö Virikkeeltä kimppakyydeillä klo 10.30. 
Ilmoittautuminen ennakkoon. 

Ti 25.8 Mitä mahdollisuuksia on liikkua Urskissa? Lähtö Virikkeeltä klo 13. 

Ti 1.9  Joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina Keilakukossa keilausta. Virike kustantaa 
ratavuokran ja kengät. Ilmoittautuminen ennakkoon. 

 

ILMOITTAUTUMISET 

Veera Salonen, toiminnanohjaaja 040 671 7657  

Marjut Kuokkanen, kohtaamispaikanohjaaja 040 161 2797 

 

 

KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTA: 

Uusien kokemusasiantuntijoiden koulutus on 10.8- 22.9, jolloin kohtaamispaikka on maanantait ja 

tiistait koulutuksen käytössä. 

 

 

VAPAAEHTOISTYÖ VIRIKKEELLÄ  

Oletko ohjannut ryhmää Virikkeellä? Haluaisitko ohjata? Tai pitää kohtaamispaikkaa auki lauantaina 

työntekijän parina? Millaista vapaaehtoistyötä Virikkeellä voi tehdä? Tule keskustelemaan 

kahvikupposen äärelle aiheesta ke 19.8 klo 13.30- 14.30.  

 



  
 

 

Haluatko liittyä Virikkeen jäseneksi? 

 

Virike on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneiden yhdistys. 

Virikkeen jäsenenä liittyy samalla Mielenterveyden keskusliiton jäseneksi, joka on pohjoismaiden suurin 

potilasjärjestö. MTKL:n jäsenkortti oikeuttaa joihinkin valtakunnallisiin alennuksiin koko maassa. Lisätietoa 

löytyy liiton nettisivuilta www.mtkl.fi 

Virikkeen jäsenmaksu on 12 €/vuosi. Voit maksaa jäsenmaksun Virikkeen tilille tai kohtaamispaikassa 

jäsenasioidenhoitaja Veera Saloselle. 

Jäsenet voivat ostaa Virikkeeltä elokuvalippuja 5€/kpl, neljä lippua vuodessa.  

Virike on tehnyt sopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa, että Virikkeen jäsenet voivat ostaa jäsenkorttia 

näyttämällä suoraan uimahallista sarjalipun alennettuun hintaan. 

Mielenterveyden keskusliiton Revanssi -lehden (4 numeroa/vuosi) saa ilmaiseksi ja Tunne & Mieli -lehden saa 

jäsenhintaan. 

Virike tiedottaa toiminnastaan kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä toimintatiedotteessa sellaisista tulevista 

ryhmistä, retkistä ja tapahtumista, jotka ovat tiedotteen ilmestymisen aikaan tiedossa.  

Seuraava toimintatiedote ilmestyy syyskuun alussa.  

Muutokset ovat mahdollisia siksi tiedotamme toiminnastamme myös nettisivuilla www.virikery.fi ja 

Facebookissa Virikkeen sivulla. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Veera Salonen, toiminnanohjaaja 040 671 7657 (Ilmoittautumiset) 

Marjut (Mallu) Kuokkanen, kohtaamispaikanohjaaja 040 161 2797 (Ilmoittautumiset) 

Pekka Nyrhinen, palveluohjaaja 044 970 3554 

Minna Juuti, toiminnanjohtaja 050 364 3907  

Virike ry 
Lönnrotinkatu 3 
50100 Mikkeli 
www.virikery.fi 
etunimi.sukunimi@virikery.fi 


