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Hyvä seniori 

 

Covid19 suhteen alkaa onneksi helpottaan. Meistä jo moni on saanut toisen rokotuksen. Näyttää 

hyvältä syksyn toimintaamme ajatellen. Alla on toiminta niin tarkasti kuin sen nyt voi esitellä. Voit 

varautua tilaisuuksiin.  

 

Kuukausitapaamiset 

- ti 28.9.21 klo 14.00 Mailenassa ensin kahvit, sitten laulua n. 45 min Pirkko-Leena Saaren ja 

Hilkka Ruutin johdolla ja lopuksi Mikko Heinolan tietoisku nettisivujen käytöstä.  

- ti 26.10.21 klo 14.00 Mailenassa aihe vielä auki. 

- ti 30.11.21 klo 14.00 paikka auki ( ehkä Olkkari ). Pekka Saarinen kertoo hävittäjähankin-

tojen viimeiset vaiheet ja lopputuloksen. Nakkilan seniorit ovat vierainamme. 

Kerhot 

- muistikerho jatkaa kokoontumisia kuukauden kolmas tiistai. Syksy alkaa ti 21.9.21 klo 

13.00 Ruiskukassa Tuula Jutin ohjauksessa. 

- canastaa pelataan Ruiskukassa. Syksyn ensimmäinen pelikerta sovitaan myöhemmin. 

- SenioriLiikis jatkuu joka ti klo 10.00 Kunto-Liikiksessä. Syksyn aloituskerta on ti 14.9.21. 

- Singerit alkavat taas laulaa. Aika ilmoitetaan myöhemmin 

 

Muu toiminta 

- piirin liikuntapäivä on to 23.9.21 Hiittenharjulla. Siitä tulee erikseen tarkka ohjelma ja 

ilmoittautumisohjeet. 

- pikkujouluksi on varattu Hakuninmäestä päivä ti 14.12.21. Tarkemmat tiedot marras-

kuussa.  

- olemme varanneet 25 lippua Reijo Taipaleen Satumaan kuningas -konserttiin su 7.11.21 

Promenadisali Pori. Tästäkin tietoa myöhemmin. 

 

Koko vuosi 2021 on Senioriliiton 50-vuotisjuhlaa. Pääjuhla on Helsingissä su 10.10.21 

Finlandia-talossa kutsuvieraille. Kaikki seniorit läpi Suomen voivat seurata striimattua juhlaa. 

Satakunnan senioripiiri järjestää oman juhlan Liiton kunniaksi ke 27.10.21 Porissa SAMKn 

tiloissa. Sinne ovat kaikki seniorit tervetulleita. 

 

Kesä  

Päiväretki toteutuu. Teemme retken Karviaan Pohjois-Satakuntaan ti 6.7.21. Pääkohde on 

Annen Taidekahvila. Kahvilassa on Anne Mattilan  taidetta. Lähtö klo 10.00 linja-autoasemalta 

OKBussilla. Perillä syömme keittolounaan ja leivoskahvit. Lisäksi bussi kiertää lähiseutua, jolloin 

tutustutaan mm. Pramia Oy:n juomatarjontaan. Ja illaksi kotiin. Reissu toteutuu 20:lla lähtijällä. 

Voit ottaa ystävän mukaan. Jos hän ei ole seniori, 5€:n lisähintaan. 

Retken hinta on 50€/seniori. Ilmoittaudu sitovasti  su 27.6.21 mennessä ja ilmoita myös allergiasi, 

koska keitto on kalasoppa. Voit ilmoittautua www.harjavalta.senioriyhdistys.fi  etusivulla on linkki. 

Myös mobiilisovellutuksella tai soittamalla Pirkko-Leena Saarelle  040 069 6353. 

  

 

 

Kesää ja kärpäsiä. Voi hyvin. 

Yst.terv. 

Liisa ja Pirkko           lluomanen@gmail.com        pirkko.aaltonen1@gmail.com 
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