
 

Oulun kansallinen senioripiiri   

 

Ylivieska 23.4.2018   

Arvoisat jäsenyhdistykset 

Hyvää alkavaa kevättä teille kaikille. Vuosikokouksessa ja sen jälkeen pidetyssä piirin hallituksen 
kokouksessa tuli esille muutama asiasta, josta nyt hieman tarkemmin. 

Piirin sihteeri Ritva Väisänen on jo ansiokkaasti asiasta lähestynytkin. 

Ansiomerkit 

Liitän mukaan liiton ansiomerkkikirjeen.  Kultaiset ansiomerkkiehdotukset tullee olla liitossa 9.5. 
Käsittelimme tätä myös Pyhäjärven kokouksessa ja piiriltä on yksi esitys liitolle kultaisesta 
ansiomerkistä, mutta jos yhdistyksillä on ehdotuksia, ne voidaan edelleen toimittaa eteenpäin. 
kuitenkin tai sihteerin tulisi saada ne tämän kuu loppuun mennessä (30.4.2018).  

Hopeisia merkkiehdotuksia hallitus hyväksyi 13 hakemusta, kaikki Oulun yhdistyksen esityksiä. 
Muut yhdistykset, tehkää hopeisten ansiomerkkien saajista ehdotus joko minulle tai sihteerille 
30.8.2018 mennessä. Yhdistykset voivat itse myöntää pronssisesti merkit. Kuitenkin toivomus on, 
että kaikki (kultaiset-hopeiset ja pronssiset) luovutettaisiin piirin 30 v juhlan yhteydessä Oulussa, 
alustavasti tuo pvm on 24.11.2018. 

30 v juhla 24.11.2018 

Alustavasti Oulusta on varattu ns. Aleksinkulman tilat ja liitosta kutsutaan paikalle johtoa, myös 
alustavasti juhlapuhujaksi on lupautunut eduskunnan puhemies Paula Risikko. 

Hallitus päätti syventääkseen piirin juhlaa niin, että jokainen yhdistys varautuisi vähintään yhteen 
ohjelmanumeroon juhlatilaisuudessa. Alkakaahan suunnitella osuuttanne, tässä on kyllä taustalla 
myös piirin talous, meillä ei ole suuria varoja uhrattavissa juhlintaan. Hallitus uskoo, että näin 
saadaan aikaan arvokas ja laatuisa ”meidän juhla”. 

Senioriristeily 22.-23.5. 

Vielä ehtii mukaan.  

Liiton huhtikuun kirje 

Löytyy myös piirin kotisivuilta. 

 

 

 



Kirkkopyhä Kalajoella 20.5. 

Ohjelma  
* kello 14.00 kirkonmenot ja kirkkokahvit Särkän Tsasounassa, osoite Matkailutie 249, 85100 
Kalajoki  
* seniorikävely, 3 km  
* lohisoppa Ravintola Dyyni, osoite Dyynintie 4, 85100 Kalajoki, hinta 20 – 25 euroa/ henkilö  
* arvontaa.  
 Ilmoittautumiset Veli Saari puh 040 541 8857 sp veliju52@gmail.com 
 

Mannerheim-ooppera Ilmajoella 10.6.2018 (ilmoittautuneita yhteensä 43)  

* yhteiskuljetus Oulaisten liikenne Oy:n linja-autolla  
* klo 7.50 lähtö Raahe  
* klo 8.45 Kalajoki  
* klo 9.15 Ylivieska  
* klo 9.45 Nivala Nesteen huoltoasema  
* klo 12.45 Ilmajoki  
* kokoontumiset linja-autoasemilla  
* pääsyliput a´66 euroa, matkan osuus a´34 euroa maksetaan linja-autossa  
* lounas a´20 euroa, keitto a´10 euroa  
* paluu oopperaesityksen jälkeen samaa reittiä.  
Yhdistykset, joista on lähdössä tähän kuljetukseen mukaan väkeä varmentakaa/varmistakaan 
montako teiltä lähtee bussiin mukaan viikon sisällä joko minulle tai Velille. 
 
 

Hyvää kevään jatkoa ja eipä unohdeta jäsenhankintaa. Kalajoella tavataan. 

 

Juhani 

 

 


