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Hyvä seniori

Kevään koronakausi näytti kesällä helpottavan, mutta nyt syksyllä ovat taas koronatartunnat
alkaneet vauhdilla lisääntyä. Senioriliitto lähetti kaikille yhdistyksille syksyn toimintaohjeet.
Peruskuvio on edelleen: pese kädet tiheään, desinfioi kädet, yski oikein, pidä yksilöetäisyys 1-2 m,
ja uusi suositus on maskin käyttö julkisessa liikenteessä. Vain täysin terveet voivat osallistua
yhdistyksen tapaamisiin ja kerhoihin.
Onneksi osin sekavassakin tiedottamisessa on kuulunut myös järjenääniä. Professori Marja
Vaarama on useasti painottanut ikäihmisten tervejärkisyyttä ja kokemusta. Me 70+:t ymmärrämme
tilanteen kokemuksiemme pohjalta ja selviämme rauhallisella asenteella.
Syksyn ohjelma jatkuu osin samanlaisena kuin keväällä hallitus sen suunnitteli.
Kuukausitapaamiset ovat kuukauden viimeisenä tiistaina alkaen klo 14 kahvilla ja esitys alkaa klo
14.30.
Ti 25.8.20 Mailenassa Raija Kulmala esittelee näppäriä apuvälineitä
Ti 29.9.20 Mailenassa Minna Salomaa-Niemi esittelee uutuuskirjoja
Ti 27.10.20 Meidän Olkkarissa Matti Ampio kertoo radioamatöritoiminnasta
Ti 24.11.20 Meidän Olkkarissa Pekka Saarinen kertoo hävittäjähankinnoista.
Sääntömääräinen syyskokous on ti 27.10.20 Meidän Olkkarissa Matin esityksen jälkeen.
Kerhot alkavat nyt heti, koska senioreilla on sosiaalisten tapahtuminen puute. Kaikkiin tapaamisiin
voi tulla vain terveenä.
Muistikerho kokoontuu Ruiskukassa kuukauden kolmas tiistai klo 13. Ruiskukan tilan vuoksi vain
15 mahtuu kerralla paikalle. Kahvit keitetään, mutta jokainen tuo oman mukinsa, jos haluaa
kahvitella klo 12.45. Ensimmäinen kerta on syyskuussa 15.9.20. Tuula Juti vastaa kerhosta.
Senioricanasta alkaa syyskuussa. Aika ilmoitetaan myöhemmin. Riitta-Liisa Paavilainen vastaa
tästä toiminnasta
Senioriliikkis on joka tiistai klo 10-11 Kunto-Liikkiksen tiloissa. Aloituspäivä on 8.9.20 Kerta on 5
€ ( keväällä tuli hintavirhe kirjeeseen ) ja 20 henkilöä on kerralla maksimi.
Singerit harjoittelevat tarpeen tullen vetäjinään Pirkko-Leena Saari ja Hilkka Ruuti.
Kysymys jäsenistölle toiminnasta. Riittävätkö nämä jo olemassa olevat kerhot. Haluatko muuta
lisää esim. keskustelukerho. Ilmoita joko Liisalle tai Pirkolle.
Senioripiirin toiminta ajettiin keväällä alas. Hengellinen päivä siirtyi kevääksi 2021.
Koronatapausten lisääntyessä piirin liikuntapäivä 24.9.20 päätettiin sekä piirihallituksessa että
omassa hallituksessa siirtää syksyyn 2021 23.9.21. Myös Kolmen piirin tapaaminen on siirtynyt
ensi vuoteen.
Piirin sääntömääräinen syyskokous pidettäneen näillä näkymillä Kankaanpäässä 14.11.20 livenä.
Senioriliiton liittokokous järjestetään Savonlinnassa 5.-7.10.20. Siellä valitaan liiton puheenjohtaja
ja valtuusto. Liitto pyytää kaikkia ilmoittautuneita maksamaan liittokokouslaskun, jos tapahtuman
epävarmuuden vuoksi se on vielä maksamatta. Satakunnan piiri järjestää bussikuljetuksen paikalle.
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Koronan ja Covid19-taudin kehittymistä on hankala ennustaa. Saattaa olla, että yhdistys joutuu
vielä perumaan tapahtumia tai muuttamaan niitä Teams –alustalla tapahtuviksi. Digitalisuus on nyt
poikaa!!
Yhdistyksellä on valittuna Teams –yhteyshenkilö Jarmo Lehtonen. Riitta-Liisa Paavilainen on yksi
piirin kolmesta Teams –vastaavasta. Jos menemme digitaalisiin tapaamisiin, niistä tulee aina
etukäteen selkeät ohjeet, mitä ja milloin tehdään. Jos Sinulla ei ole tietokonetta käytössäsi, voinet
mennä kokoustamaan ystäväseniorin luo.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on 88 senioria. Ja lisää sopii joukkoon mukaan. Kerro toiminnasta ja
pyydä tutujasi tulemaan mukaan.

Pidä yhteyttä ystäviisi ja soittele tai mailaa heille.
Voit soittaa myös meille tai jollekin hallitusjäsenelle ( nimet mm kirjeessä 1/20 ).
Kaunista syksyä
Ystävällisin terveisin
Liisa, pj ja Pirkko, siht.

Liisa 050 371 3837
lluomanen@gmail.com
Pirkko 040 508 2662
pirkko.aaltonen1@gmail.com
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