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Hyvä Seniori,
Kunnon talven jälkeen vietetty kesä vaihtelevine säätiloineen on jäämässä muistoihin ja aloittelemme
jälleen yhdistystoimintaamme. Hallitus kokoontui jo elokuulla tekemään päätöksiä syksyn osalta.
Tulevista tapahtumista ilmoitamme Sydän-Satakunta-lehdessä ”seurat ja järjestöt”-palstalla sekä
Yhdistyksemme nettisivuilla, josta löytyy aina ajantasaiset tiedot ja mahdolliset muutokset. Käykää
usein katsomassa sivuja.
Piirin nettisivuilta löytyy myös ajankohtaista tietoa. Teemamme on edelleen ”seniorit nettiajassa”.
SYKSYN 2019 TULEVAA OHJELMAA
Kuukausitapaamiset jatkuvat pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14:30 kulloinkin
erikseen ilmoitetussa paikassa.
Keväällä aloitettiin pari satunnaisesti kokoontunutta kerhoa; vertaistukena digiklinikalla tutustuttiin
toiveiden mukaan älypuhelimen mahdollisuuksiin ja canasta-kerhossa vetreytettiin aivoja viattoman
korttipelin muodossa. Kyseisiä kerhoja on päätetty jatkaa myös syksyllä. Tarkemmat ajankohdat
ilmoitetaan myöhemmin. Digiklinikalla perehdytään tarpeen mukaan älypuhelimen ja tabletin /
tietokoneen käyttöön ja yhä tarpeellisemmiksi tulleisiin nettisovelluksiin (OmaKanta, OmaVero,
Suomi.fi, pankkiohjelmat jne.).
Lauluryhmä Singerit jatkaa kokoontuen tarvittaessa. Jos tunnet kiinnostusta ryhmässä laulamiseen, ota
yhteyttä ”manageriin” (= Riitta-Liisa).
Muistikerho jatkaa Tuula Jutin johdolla Ruiskukassa entiseen tapaan kuukauden kolmantena
tiistaina.
Uutena aktiviteettina kokeilumielessä aloitamme KuntoLiikiksessä viiden kerran kuntosaliryhmän
syyskuun ajan. Jos innostusta riittää, niin toimintaa voidaan jatkaa. Ryhmä kokoontuu maanantaisin
klo 11:15. Ryhmän sopiva koko on 10 - 22 henkeä ja hinta 5€ / hlö / kerta.
02.09. ma klo 11:15 KuntoLiikis, muut kerrat syyskuun 9., 16., 23. ja 30. päivä
24.09. ti KK-kokous Mailenassa, piirin puheenjohtaja Pertti Harju tulee vieraaksemme
29.10. ti KK-kokous Meidän Olkkarissa Palvelukatu 10, jäsenemme, insinöörimajuri Pekka
Saarinen kertoo ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajahankinnoista (tilaisuus jatkuu
syyskokouksella)
09.11. la Harjavalta-salissa ohjelmallinen piirin sääntömääräinen syyskokous
24.11.su Singerit avustavat jumalanpalveluksessa
26.11. Mailenassa yhteislaulua
11.12. ke ( Paikka ilmoitetaan myöhemmin ) lounasseminaari pikkujoulun merkeissä. Läänintaiteilija
(kirjallisuus) Karoliina Suoniemi tulee vieraaksemme.
MUUTA TOIMINTAA
08.10. vanhusviikon tapahtuma Liikuntahallilla
25.10. ma ”Kolmen piirin tapaaminen” Porissa / SAMK. Alustava ohjelma on nähtävillä piirin ja
yhdistyksemme nettisivuilla
29.10. ti klo 15:30 yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Meidän Olkkarissa kk-tapaamisen
jälkeen.
09.11. la senioripiirin sääntömääräinen syyskokous Harjavalta-salissa. Osallistumismaksu 30€/hlö
maksetaan yhdistyksemme tilille. Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen tapahtumailmoittautumisen
tai mobiilisovelluksen kautta tai ottamalla yhteyttä Riitta-Liisaan. Tarkemmat tiedot tulee syksyn
aikana Sydän-Satakunta-lehteen.
03.10. to on jäsenillämme mahdollisuus osallistua Huittisten yhdistyksen järjestämälle teatterimatkalle
Tampereelle katsomaan Notre Damen kellonsoittajaa. Näytännöt ovat kovasti suosittuja ja varattuja jo,
joten jos vaan kiinnostaa, niin kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi.
14.11 to Huittisten yhdistys niin ikään suunnittelee matkaa eduskuntataloon Matias Marttisen vieraaksi
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ja seuraamaan eduskunnan kyselytuntia tai tutustumaan maailman hienoimmaksi kirjastoksi
mainittuun Oodiin. Tällekin matkalle olemme tervetulleita osallistumaan.
Näistä Huittisten yhdistyksen järjestämistä matkoista saamme myöhemmin tarkempaa tietoa.
Ennakkoon voit ilmoittaa halukkuudestasi Riitta-Liisalle tai Toivolle.

Kotisivuosoitteet: oma yhdistyksemme https://harjavalta.senioriyhdistys.fi/ ja piiri:
https://satakunta.senioripiiri.fi/
Yhdistyksemme pankkitili: Nordea, Harjavalta FI81 2109 1800 0150 04
Yhdistyksemme tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen. Kerro ystävillesi tai tuttavillesi
toiminnastamme ja innosta heitä mukaan liittymään mukavaan joukkoon, jonka seurassa voi viihtyä ja
harrastaa monenlaista.
Jäseneksi voi liittyä joko nettisivujen etusivun ”liity jäseneksi”-osion kautta tai ottamalla yhteyttä
hallituksen jäseniin, yhteystiedot alla.
Aktiivista syksyä toivottaen, osallistutaan

YHTEYSTIEDOT
puheenjohtaja: Riitta-Liisa Paavilainen
riitta-liisa@paavilainen.com, puh. 0400 710 510
varapuh.joht. ja jäsenrekisterinhoit.: Liisa Luomanen
lluomanen@gmail.com,
puh. 050 371 3837
sihteeri, tal.hoitaja: Toivo Päivärinta
toivo.paivarinta@gmail.com, puh. 02 674 1073
matka-ja virkistysvastaava: Timo Saari
mainosts@icenet.fi,
puh. 0400 221 353
tiedottaja, nettisivu-/fb-vastaava: Mikko Heinola
mikko.heinola@pp2.inet.fi puh. 044 363 5721
merkkipäivävastaava: Outi Heinola
outi.heinola@pp2.inet.fi,
puh. 050 338 1109
emännät: Marjatta Ruohonen, Raija Alarmo. Hanna-Leena Pohjonen
isännät: Jarmo Lehtonen, Kari Miettinen
muistikerhovastaava: Tuula Juti
tuula.juti@gmail.com
puh. 050 569 1650

