OKAS-tiedote / toukokuu

15.5.2020

Hyvä seniori
Tässä tulee toukokuun toinen tiedote, jossa on mm.
•
•
•
•

Lea Kokkosen teatteritiedote
Päivitetty golf-ohjelma (liite)
Kevyesti keskellä viikkoa / Jukka Salon laatima virkistys-visa
Tuleva ”Saanko esitellä”

*Lea Kokkonen tiedottaa:
Kansallisteatterin lipunmyynnistä ilmoitettiin, että Okasin Musta
laatikko - esitykseen 19.4. varatuista lipuista vielä n 20 lippua on
vaihtamatta.
Jos sinulla on lippu kyseiseen esitykseen etkä ole vielä vaihtanut sitä, ota
yhteys Kansallisteatterin lipunmyyntiin p. 010 733 1332. Lipusta saa
rahat takaisin tai sen voi vaihtaa vuoden voimassa olevaan
lahjakorttiin. Vaihto pitää tehdä viimeistään 29.5.2020 mennessä.
*Saanko esitellä.
Koska emme tänä keväänä tapaa keskiviikkokahvien merkeissä, niin
olemme miettineet yhteyden pitoa verkon välityksellä.
Perustimme pienen työryhmän, jossa ovat mukana Eija Kostiainen,
Jukka Salo, Marja-Leena Widsten ja Eila Kari.
Työryhmämme haastattelee joitakin OKAS:n jäseniä ja näitä
haastatteluja voitte lukea verkkosivuiltamme joka toinen keskiviikko.
Ensimmäinen haastattelu tulee 20.5. osastoon Tapahtumat/Saanko
esitellä.
*Kevyesti keskellä viikkoa.
Jukka on laatinut virkistys-visan, jossa myös kielitaito punnitaan.
Vähän töitä harmaille aivosoluille.
Osaammeko vironkieltä?
Suurin osa meistä on käynyt Virossa ja monet meistä osaavat

vironkieltäkin. Ja vielä useammat meistä vain arvelevat osaavansa sitä,
koska suomen- ja vironkielet ovat niin samanlaisia. Mutta osaavatko
sittenkään? Ohessa muutama vironkielinen sana ja niille kolme
ehdotettua suomenkielistä sanaa (vaihtoehdot a, b ja c). Mikä
vaihtoehdoista on oikea? Osallistu kilpailuun lähettämällä oikea rivi
Jukalle osoitteeseen jukkatsalo@gmail.com. Kolmen, oikean rivin
ensimmäisenä lähettäneen kesken arvotaan Fazerin Sininen -suklaalevy,
joka toimitetaan voittajalle toukokuun aikana. Muistathan liittää
vastausviestiisi myös nimesi ja puhelinnumerosi.
1. Turbaraba
a) Turvaura
b) Partakone
c) Turvesuo
2. Arstitäht
a) Pyrstötähti
b) Resepti
c) Lääkärisarjan sankari
3. Kunstsönnik
a) Apulanta
b) Nykytaide
c) Keinosiementäjä
4. Purjus Karjus
a) Humalainen paimen
b) Partainen uros
c) Pursimiehen huuto
5. Kurivaim
a) Naispuolinen esimies
b) Paholainen
c) Jalkavaimo
6. Tasapisi

a) Vähitellen
b) Yhtäpitkä
c) Äkkilähtö
7. Reisipalavik
a) Palohaava jalassa
b) Matkakuume
c) Palvikinkku
8. Luuletaja
a) Poliitikko
b) Runoilija
c) Ennustaja
9. Kassiahastus
a) Matkatavarasäilö
b) Kissan aivastus
c) Masennuksen huippu
Nyt toivommekin, että jos jollakin jäsenellä on hyviä vitsejä
kevennykseksi tai visaisia kysymyksiä, niin lähettäkää niitä Eijalle tai
Jukalle. Niistä olisi apua meille, kun mietimme seuraavaa julkaisua.
(eija.kostiainen@gmail.com , jukkatsalo@gmail.com)
*FaceBook-sivut.
Jos suinkin mahdollista, niin FB-sivuilla kannatta seikkailla.
Kansallisen senioriliiton sivulla oli tutkimustulos Jyväskylän
yliopistosta, jonka viesti oli, että Sisukkuus auttaa pysymään
aktiivisena. Kannattaa toimia omien mieltymysten, mahdollisuuksien ja
kykyjen mukaan. (Liite). Senioriliiton sivuilla on lähes päivittäin
mielenkiintoisia julkaisuja.
Uudenmaan kansallisen senioripiirin sivuilla menee sarja ”Mitä
miettii…” ja siellä miettii mm. seniorivaltuuston jäsen Pekka Viinikka.
Meillä on myös omat sivut https://facebook.com/olarinseniorit

FB-sivuilla osui silmään myös seuraava julkaisu:
Kansallisteatteri tarjoaa kuunnelmakanavan ilmaiseksi. Nyt on
kuunneltavissa Seela Sellan, Aksa Korttilan ja Pirjo Määtän esittämä
Michael Baramin ”Tyttö joka käveli”.
Remu Aaltonen on sanonut: Kyllä tämän karanteenin kestää, kun on
oma avain taskussa.
Yrittäkäämme ajatella positiivisesti.
Terveisin
Eila Kari
eilakari@hotmail.com
050 403 8229

