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Hyvä seniori, 

  

 

tämän vuoden 2021 hallitus: 

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

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

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

- taloudenhoitaja Riitta-Liisa Paavilainen, riitta-liisa@paavilainen.com Hän myös tiedottaa  yhdis-

tyksemme tapahtumista  tapahtumavastaavana Kilta- järjestelmässä. 

- rekisteri- ja tietosuojavastaava puheenjohtaja 

- 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 Jarmo Lehtonen, jarmo.lehtonen@nic.fi 

- taloudenhoitajan ja rekisterivastaavan varamies Pekka Saarinen, pekkaj.saarinen@dnainternet.net 

Hallitus kokoontuu Ruiskukassa kuukauden toinen keskiviikko.  

 

Keväällä 2021 yritämme Covid-19-tilanteesta huolimatta jatkaa toimintaa suojausohjein (terveenä 

paikalle, maski mukaan, etäisyys). Tuttuun tapaan kuukausitapaamiset ovat kuukauden viimeisenä 

tiistaina. Tapaamiset alkavat klo 14.00. Alussa on vapaata seurustelua ja mahdollisesti kahvit, teet. 

Esitys alkaa klo 14.30. Jos on kahvia tarjolla, se maksaa 2€. Kahvila Mailenassa on sitten oma 

hinta.  Kokouspaikka valikoituu tilanteen mukaan. 

Ti 26.1.21 Jukka Rimmistö käy läpi  Harjavallan kaupungin nykytilannetta Meidän Olkkarissa 

Palvelukatu 10.  

Ti 23.2.21 Liisa Luomanen kertoo vanhusneuvoston toiminnasta ja mikä on Kessote  Meidän 

Olkkarissa. 

Ti 23.3.21 musiikillinen iltapäivä 

Ti 27.4.21 tuolijoogaa ikäihmisille  

Ti 25.5.21 kevätkesäinen iloinen iltapäivä Verstaalla Nakkila 

Kolmeen viimeiseen kuukausitapahtumaan aiheet ja esiintyjät ovat kunnossa, mutta korona-

rajoitusten ja paikkojen suhteen on vielä epävarmuutta. Kun asiat varmentuvat, niin kutsut 

tilaisuuksiin tulevat Sydän-Satakunnan ja jäsenkirjeen avulla. 

Sääntömääräinen kevätkokous on ti 23.2.21 klo 15.30 Meidän Olkkarissa kuukausitapaamisen 

jälkeen.   

 

Kerhotoiminta jatkuu: 

Muistikerho kokoontuu Ruiskukassa joka kuukauden kolmas tiistai klo 13.00. Tuula Juti on 

muistikerhovastaava. Kevään ensimmäinen tapaaminen oli jo ti 19.1.21. Seuraava kerta on 

16.2.2021. On sovittu, ettei ilmoituksia laiteta Sydän-Satakuntaan vaan osallistujat tietävät tulla 

paikalle oma muki mukana. Kerhoon mahtuu.  

Senioricanastan peli-iltapäivä on to 5.2.21 klo 13.00  Ruiskukassa. Uusia innokkaita pelaajia 

toivotaan mukaan. Seuraava pelihetki sovitaan aina kokouksessa. 

SenioriLiikis on joka tiistai klo 10-11 Kunto-Liikiksen tiloissa Pirkankatu 3. Tämä on jatkuvaa 

toimintaa. Hinta on 5€/kerta. Maksetaan aina kauden lopussa.  
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Singerit harjoittelevat, laulavat ja esiintyvät tarpeen tullen. Mukaan mahtuu laulajia. Mutta koronan 

vuoksi kaikenlainen laulaminen on peruttu toistaiseksi. 

 

Tervetuloa mukaan samanhenkisten seniorien seuraan. Aina olet tervetullut. Jos keksit sopivan 

kerhoaiheen, ota yhteyttä. Katsotaan, syntyykö siitä jotain.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

Satakunnan kansallisen senioripiirin kevään ohjelmat ovat täysin riippuvaisia koronasta. Kuinka 

ollakaan!  Sääntömääräinen kevätkokous tultaneen pitämään Teams –alustalla 13.3.2021. 

Perinteinen hiljaisen viikon tilaisuus, hengellinen päivä 30.3.2021, peruttaneen.  

 

Yhdistyksemme jäsenmaksu on 20 €. Maksu on maaliskuussa. Saat tarkemman tiedon n. kuukau-

den päästä. 

 

Tässä jäsenkirjeessä on säännöllisestä toiminnasta tietoa. Lisäksi yhdistyksemme toiminnasta on 

koko ajan tietoa  FB –sivuilla ja omilla  kotisivuilla. Myös Sydän-Satakunta on tiedoitusväylämme. 

Aina voit ottaa hallitusjäseniin yhteyttä mailaamalla. Voit myös soittaa puheenjohtajalle tai sihtee-

rille.  

Tilaisuuksiin, kun sitä pyydetään, ilmoittaudu ohjeiden mukaan. Ne ovat aina kutsussa mukana. 

Mutta joitakin voi hämmentää oudot kysymykset ilmoittautumislomakkeessa. Täytä ne kuitenkin, 

koska tiedot menevät eteenpäin liittoon, joka käyttää tietoja todistaakseen toiminta-avustusten 

oikeasta käytöstä rahoituslähteille. 

 

Yhdistyksemme kotisivuosoite: 

https://harjavalta.senioriyhdistys.fi 

Mailiosoite:  

harjavallankansallisetseniorit@gmail.com 

Myös piirin kautta löytää yhdistyksemme 

https://satakunta.senioripiiri.fi 

 

Meitä on Harjavallassa 86 senioria. Mukaan mahtuu lisää. Kerro esim. juuri eläköityville ystävillesi 

meistä. Jäseneksi voi liittyä nettisivuilla olevasta Liity jäseneksi –osiosta. 

Toimintamme tehostuu, kunhan korona saadaan taltutettua ja rokotuksin laumasuoja ihmisille. 

Satakunnan kansallisen senioripiirin jäsenmäärä on vähän vajaa 1900. 

 

Seuraavat kolme vuotta on tunnuslauseemme 

Rohkeasti tulevaisuuteen! 

 

 

  

Ystävällisin ja toiveikkain terveisin 

 

Liisa Luomanen, pj 
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