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Hyvä seniori, 

 

uusi vuosi on alkanut 50-vuotiaalle yhdistyksellemme. Jatkamme osittain vanhoilla toiminnoilla, 

osittain uudelleen virkistetyillä toiminnoilla. 

Joulukuussa 2022 julkaistiin yhdistyksen historiikki. Se jaetaan ilmaiseksi jokaiselle jäsenelle, 

mutta kuitenkin niin, että 1 kpl tulee perheeseen. Osalla teistä se on jo. Kaikki jäsenet saavat sen 

pikkuhiljaa erilaisissa tapaamisissa. Saajista pidetään kirjaa. 

Suru-uutinen tuli 13.1.2023. Yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja Pauli Heinonen nukkui ikiuneen. 

Hänellä oli pitkä ja ansiokas toiminta-aika Senioriliitossa, Satakunnan kansallisessa senioripiirissä 

ja omassa yhdistyksessämme. Hän antoi viimeisenä työnään yhdistyksen hyväksi luvan käyttää 

laatimaansa 35-vuotishistoriikkia joulukuussa julkaistussa historiikissa. Harjavallan kansalliset 

seniorit kunnioittavat Pauli Heinosen muistoa. 

 

Hallitus on järjestäytynyt. Alla jäsenet ja heidän päävastuunsa: 

- puheenjohtaja Liisa Luomanen, lluomanen@gmail.com, 050 371 3837 

- varapuheenjohtaja Pirkko-Leena Saari, pirkkoleena22@gmail.com 

- sihteeri Jukka Rimmistö, jukka.rimmisto@gmail.com  

- taloudenhoitaja Riitta-Liisa Paavilainen, riitta-liisa@paavilainen.com  

- tiedottaja, tapahtumavastaava Mikko Heinola, mikko.heinola@pp2.inet.fi 

- retki- ja virkistysvastaavaTimo Saari, mainosts@icenet.fi 

- merkkipäivävastaava Tuula Karilahti, tuula.karilahti@gmail.com  

- emäntä Tuula Norrkniivilä, tuula.norrkniivila@gmail.com  

- isäntä ja piirihallituksen jäsen Pekka Saarinen, pekkaj.saarinen@dnainternet.net 

- jäsen Irene Suominen, ullairene.suominen@gmail.com 

Hallitus kokoontuu Ruiskukassa kuukauden kolmas keskiviikko. 

Kuukausitapaamiset keväällä 2023 kuukauden viimeinen tiistai. Ensin omakustanteinen kahvi  

klo 14.00 ja sitten esitys Mailenassa: 

Ti 31.1.23 Liisa Luomanen kertoo senioriasioista ja Jukka Rimmistö Harjavallan nykyasioista. 

Ti 28.2.23 Sivistysjohtaja Tommi Aalto kertoo, mitä Harjavalta tarjoaa ikäihmisille.   

Ti 28.3.23 Energiapäällikkö Jari Puustellin aiheena on ajankohtaiset energia-asiat.  

Ti 25.4.23 Förskottivappu 

Ti 30.5.23 Johtaja Marianne Vainio kertoo Harjavallan Attendon tilanteesta uudella HVA:lla. 

Sääntömääräinen kevätkokous on ti 28.2.23 klo 15.15 Mailenassa kuukausitapaamisen ja 

kahvittelun jälkeen.   

 

Kerhotoiminta jatkuu: 

Muistikerho kokoontuu Ruiskukassa joka kuukauden kolmas tiistai klo 13.00. Kerhovastaava 

on Raimo Paasovaara. Kevään ensimmäinen tapaaminen oli jo ti 17.1.23. On sovittu, ettei 

ilmoituksia laiteta Sydän-Satakuntaan, koska päivä ja paikka on vakio.  

Canastan ensimmäinen peli-iltapäivä on ke 1.2.23 klo 13.00  Ruiskukassa. Uusia innokkaita 

pelaajia toivotaan mukaan. Seuraava pelihetki sovitaan aina kokouksessa. Kerhovastaava on Riitta-

Liisa Paavilainen. 
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Liikuntakerho oli viime vuonna yksityistunteina. Nyt on sovittu Terveyspankin kanssa, että 

seniorit ilmoittautuvat 8 viikon kursseihin hintaan 60€. Par’aikaa on kurssi menossa, mutta seuraava 

alkaa 7.3.23. Kurssi on tiistaisin klo 10.15 – 11. Kerhovastaava Liisa Luomanen.  

Ilmoittaudu 020 7710 8609 tai https:// terveyspankki.fi       Mukaan mahtuu kerralla yhteen kurssiin 

10-15 henkilöä. 

Keilailukerho ei toiminut viime syksynä. Nyt on neuvottelut menossa toiminnasta.  Kerhovastaava 

Riitta-Liisa Paavilainen.                                                                                                                                       

Singerit harjoittelevat, laulavat ja esiintyvät tarpeen tullen. Pirkko-Leena Saari on singerivastaava. 

Ryhmään mahtuu laulajia. 

 

Varaa  pe 31.3.23 klo 18.00. Olemme varanneet 30 lippua Seppo Hovin luotsaamaan Onnelliset –

esitykseen Porin Promenadisaliin. Klassisia lauluviihteen helmiä tulkitsevat Mari Palo ja Hannu 

Lehtonen. Ilmoittautumiset, kunhan saadaan tarkat tiedot. 

Yhdistys vastaa kirkkokahveista su 16.4.23. Tervetuloa sanankuuloon, mutta myös kahville. 

Vuosia sitten oli tapana joka toukokuu käydä Hopearannassa tervehtimässä asiakkaita pienen 

esityksen, puhetta ja musiikkia, myötä. Tätä toimintaa hallitus on herättelemässä. Palaan asiaan 

seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 

Yhdistyksemme jäsenmäärä on 82. Jäsenmaksu on 25 €. Maksuohjeet tulevat lähiaikoina.  

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan Tapahtuma –osion kautta. Ohjeet aina kutsussa. Täytä ilmoittautumis-

lomakkeen kohdat, koska tiedot menevät liittoon ja sieltä toiminnan rahoittajille. 

 

Yhdistyksemme kotisivuosoite: 

https://harjavalta.senioriyhdistys.fi 

Mailiosoite:  

harjavallankansallisetseniorit@gmail.com 

Myös piirin kautta löytää yhdistyksemme 

https://satakunta.senioripiiri.fi 

  

Satakunnan kansallisen senioripiirin kevään ohjelmat ovat sääntömääräinen kevätkokous ti 

21.3.23 Nakkilassa ja Hengellinen päivä hiljaisella viikolla ti 4.4.23 Huittisissa. Tilaisuuksista 

tulevat Sydän-Satakuntaan tarkemmat tiedot ja kutsut. 

Kansallisen senioriliiton liittokokous 6.- 8.6.23 Savonlinnassa. Sinne ovat tervetulleet kaikki 

seniorit, ei vain viralliset edustajat. Mukaan mahtuu 500 ensin ilmoittautunutta. Sekä Patinassa että 

yhdistyksen tapaamisissa tarkemmin tietoja. Laita mietintämyssyyn: Savonlinnaan meno. 

Tunnuslauseemme Rohkeasti tulevaisuuteen on voimassa liittokokoukseen asti. Uutta haetaan, Jos 

keksit hyvän uuden tunnuslauseen, ilmoita minulle. Vien sen liittohallitukseen ja sieltä 

mahdollisesti liittokokoukseen, missä tunnuslause seuraavaksi kolmeksi vuodeksi hyväksytään.  

 

Ja ole rohkeasti yhteydessä hallitukseen, jos Sinulla on toimintaehdotuksia, toiveita yms. Vinkkejä!! 

 

 

Harjavallassa 22.1.2023 

 

Nähdään eri tilaisuuksissa. Tule ja tuo ystäviäsikin mukanasi. Toivomme uusia jäseniä.  

Ystävällisin terveisin 

 

 

Liisa Luomanen, pj 
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