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Hyvä seniori, 

 

yhdistyksemme jatkaa toimintaansa taas tänä vuonna terveysturvallisesti Covid19 –epidemian ja 

erilaisten määräysten/suositusten myötä. Ja eiköhän onnistuta. Tämä vuosi on erikoisvuosi. 

Vietämme yhdistyksen 50-vuotisjuhlia syksyllä ti 13.12.22. Siitä tarkemmin syksyllä. 

 

Hallitus on järjestäytynyt. Oheisena hallitusjäsenten päävastuut: 

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

- sihteeri Pirkko Aaltonen, pirkko.aaltonen1@gmail.com, 040 508 2662  

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

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

tapahtumavastaava Kilta- järjestelmässä. 

- tiedottaja, kotisivu- ja FB-vastaava Mikko Heinola, mikko.heinola@pp2.inet.fi 

- retki- ja virkistysvastaava sekä isäntä Timo Saari, mainosts@icenet.fi 

- merkkipäivä- ja arpavastaava sekä emäntä Outi Heinola, outi.heinola@pp2.inet.fi 

- Teams- vastaava ja isäntä Jarmo Lehtonen, jarmo.lehtonen@nic.fi 

- Rohkeasti Seniori –hankkeen vastaava Pekka Saarinen, pekkaj.saarinen@dnainternet.net 

Hallitus kokoontuu Ruiskukassa kuukauden toinen tiistai. 

 

Kuukausitapaamiset keväällä 2022 kuukauden viimeinen tiistai. Ensin omakustanteinen kahvi  

klo 14.00 ja noin 14.30 alkaa esitys: 

Ti 25.1.22 kuukausitapaamista ei ole koronarajoitusten vuoksi.  

Ti 22.2.22 Jukka Rimmistö kertoo Harjavallan ajankohtaisista asioista Mailenassa. 

Ti 29.3.22 Esitetään Senioriliiton opetusvideo terveysteknologiasta Ruiskukassa. 

Ti 26.4.22 Förskottivappu Mailenassa sima- ja munkkitarjoiluin. 

Ti 31.5.22 Tapio Routimo esittelee ECM:n patsaspuiston.. 

Sääntömääräinen kevätkokous on ti 22.2.22 klo 15.30 Mailenassa kuukausitapaamisen (klo 14.00) 

ja kahvittelun (klo 15.00) jälkeen.   

 

Kerhotoiminta jatkuu: 

Muistikerho kokoontuu Ruiskukassa joka kuukauden kolmas tiistai klo 13.00. Kerhovastaava on 

Raimo Paasovaara. Kevään ensimmäinen tapaaminen on ti 18.1.22. On sovittu, ettei ilmoituksia 

laiteta Sydän-Satakuntaan, koska päivä on vakio.  

Canastan ensimmäinen peli-iltapäivä on to 27.1.22 klo 13.00  Ruiskukassa. Uusia innokkaita 

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

Liisa Paavilainen. 

Liikuntakerho on joka keskiviikko klo 10.15 – 11.15 Terveyspankin tiloissa, vanhassa Nordeassa. 

Hinta on 6.50 €/kerta. Maksetaan joka kerta. Kerhovastaava Liisa Luomanen.  

Keilailukerho kokoontuu joka tiistai klo 17 tunniksi. Aloitus on 1.2.2022. Kerhovastaava Riitta-

Liisa Paavilainen.                                                                                                                                       

Singerit harjoittelevat, laulavat ja esiintyvät tarpeen tullen Hilkka Ruutin ja Pirkko-Leena Saaren 

ohjauksessa. Ryhmään mahtuu laulajia. 

 

Varaa iloinen iltapäivä la 9.4.2022 klo 15.00. Olemme varanneet 25 lippua Seppo Hovin Muistan 

viisikymmen luvun –esitykseen, musiikkia ja kerrontaa. Jos tätä ei siirretä koronan vuoksi, 

menemme paikalle yhteiskuljetuksella. Aikanaan tarkemmin.                                                     1(2) 
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Yhdistyksemme jäsenmäärä tänään on 83. Jäsenmaksu on 25 €. Maksuohjeet saat helmikuussa.  

Tilaisuuksiin ilmoittaudu ohjeiden mukaan. Ne ovat aina kutsussa mukana. 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 la 

19.3.2022 Porissa ja Hengellinen päivä hiljaisella viikolla ti 12.4.22 Nakkilassa. Sydän-Satakunta 

–lehteen tulee kutsut. 

Kansallisen senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily kaikille jäsenille yli Suomen on ti - ke 17. – 

18.5.22. Ilmoittautumisohjeet harjavalta.senioriyhdistys.fi/tapahtumat.  Myös Patinassa on ohjeet 

 

Seuraavat kolme vuotta on tunnuslauseemme 

Rohkeasti tulevaisuuteen! 

 

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

 

 

 

Harjavallassa 11.1.2022 

 

Nähdään eri tilaisuuksissa. Ystävällisin terveisin 

 

 

Liisa Luomanen, pj 
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