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Hyvä seniori 

 

Ukrainan murheelliset ajat ahdistavat meitä täällä Suomessa, mutta työn ja toiminnan on jatkuttava. 

Päivä seuraa toistaan parhaiten tavallista arkea eläen. 

 

Seuraavan kuukauden ajan ohjelmamme: 

- la 19.3.2022 on piirin kevätkokous Porissa Ravintola Liisanpuistossa. Ilmoittautuminen on 

vielä menossa 11.3. asti. Tapahtumaan ilmoittaudut https:// harjavalta.senioriyhdistys.fi 

kautta. Eka sivulla on tapahtumia. Valitse oikea ja paina tästä –täppää. Vastaa kaikkiin 

kysymyksiin. Osallistumismaksu on 30 €, jonka maksat tilille FI40 5037 0520 1139 25 

viitteellä 19033. Meno omalla autolla. 

Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8-10, ohjelma klo 10-12, lounas klo 12-13.30, ja varsinainen 

kokous alkaa klo 13.30.  Ohjelmassa runoa ja musiikkia. Koko tilaisuus on kaikille satakun-

talaisille senioreille, ei vain virallisille edustajille. Tervetuloa ! 

- ti 29.3.2022 on yhdistyksemme kuukausitapaaminen Ruiskukassa klo 14.00. Senioriliitto 

modernisoi ja uudistaa sääntöjä, joten pidämme samalla ylimääräisen yleiskokouksen 

aiheena yhdistyksen mallisääntöehdotukset ja niistä kannanotot. Aloitamme sääntömuutos-

ehdotuksilla, sitten kahvit ja lopuksi video Terveysteknologia. Tervetuloa ! 

- ensimmäisen kappaleen mailiosoitteen sivulla on myös Muistan viisikymmenluvun –tilai- 

suuteen ilmoittautumismahdollisuus. Muistelija on Seppo Hovi. Tilaisuus on la 9.4.2022 klo 

15.00 Porissa Promenadisalissa. Meillä on varattuna 25 lippua á 25 €, joka maksetaan 

ensimmäisessä kappaleessa olevalle tilille viitteellä 9043. Bussikuljetus mennen tullen. 

 

Alustavaa tietoa. Varaa päivä allakkaasi: 

- pidämme Förskottivapun ti 26.4.2022 Mailenassa klo 14.00. Kutsu tarkentuu huhtikuussa . 

- toukokuun kuukausitapahtumassa ti 31.5.2022 ECM:lla tutustumme veistospuistoon klo 14. 

 

 

Tulossa on hiljaisella viikolla piirin hengellinen päivä ti 12.4.2022 Nakkilan kirkossa ja seurakunta-

talossa. Kirkkoherra Auren puhuu aiheenaan Rauhanturvaajaseurakunta. Kolehdin tuotto menee 

Ukrainan avustamiseen KUA:n kautta. Varaa päivä allakkaasi. Tarkempi tieto tulee myöhemmin. 

Liiton juhlaristeilylle voit vielä ilmoittautua.  Mene yllä olevalla osoitteella sivuillemme. Eka 

sivulta voit siirtyä ilmoittautumiseen. Risteily on antoisa tarjonnaltaan. Mukaan vain ! 

Liiton tietojen mukaan risteily on saanut hyvän vastaanoton ja lähtijöitä on yli 1500. 

 

Seuraa Sydän-Satakunta –lehden ilmoituksia torstaisin. Lehti on yhdistyksemme virallinen 

tiedotuslehti. 

 

 

KEVÄT KOITTAA 

Voi hyvin. Tule mukaan. Nyt voit liikkua jo vapaammin Covid19:stä huolimatta. 

Nähdään 

Yst.terv. Liisa 

lluomanen@gmail.com 

050 371 3837 
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