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Hyvä seniori,
vuoden viimeisessä OKAS-kuukausiviestissä
• kerrotaan tammikuun ohjelmasta
• esitellään vuoden 2020 hallitus ja Uudenmaan piirin uusi puheenjohtaja
• muistutetaan OKAS-joulujuhlasta
• kerrotaan kotimaan retkestä Hämeen linnaan
• muistutetaan Uudenmaan piirin kirkkopyhästä.
Jäsentilaisuudet tammikuussa 2020
Yhdistyksen toimintavuosi 2020 alkaa 8.1.2020 aiheella "Koti-ikävä ja
nostalgia", vieraana Olavi Heikkinen, emeritusprofessori, Helsingin
Yliopistosta.
22.1.2020 jatketaan aiheella "Ikäihmisen hyvä ravitsemus", vieraana
ravitsemusterapeutti, MMM Oili Tikkanen.
Olarin kansalliset seniorit ry:n vuoden 2020 hallitus
Vuosikokouksessa 13.11.2019 yhdistykselle valitun hallituksen työnjako on
seuraava:
Kristina Rantalainen, puheenjohtaja
Päiviö Salo, varapuheenjohtaja
Eeva Nurmi, sihteeri (uusi)
Mirja Lilja-Liinanto, taloudenhoitaja, kirjanpito
Lea Kokkonen, teatterit, konsertit
Eija Kostiainen, kokoontumistilat
Anneli Pohjanhovi, jäsensihteeri
Jukka Salo, matkat ja retket, AV-laitteet
Marja-Leena Widstén, emäntä (uusi)
Eila Kari (uusi) nimitettiin yhdistyksen tiedottajaksi hallituksen ulkopuolisena
jäsenenä.
Onnittelut Päiviö Salolle, joka valittiin Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi
piirin syyskokouksessa 19.11.2019.
Koko yhdistyksen puolesta kiitokset eroaville hallituksen jäsenille Keijo
Luukkoselle ja Riitta Salvénille, sekä Heikki Halkoselle, joka on hallituksen
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ulkopuolisena jäsenenä hoitanut yhdistyksen rahaliikenteen syyskuun alusta
lukien.
OKAS-joulujuhla
11.12.2019 klo 16.30 Joulujuhla ravintola Niittylounaassa, (Pihatörmä 1,
Olari), hinta 15 euroa/henkilö (ei sisällä viiniä; otathan pikkurahaa mukaan!).
Perinteiseen tapaan nautitaan jouluisesta kattauksesta, hyvästä ohjelmasta ja
mukavasta seurasta. Kaikki ruuat ovat laktoosittomia. Ilmoittaudu 3.12.2019
mennessä emännällemme Riitta Salvénille (ri.salven@gmail.com; 050
3589405). Maksu 15 euroa/henkilö tilille FI59 4108 0010 3805 51 Oma SP.
Tiedot erityisruokavalioista Riitalle. Huom! otathan kolikoita mukaan, jos
haluat ostaa viiniä ruuan kanssa.
Kerhot: ajankohtaista
Ompelukerho kokoontuu viimeisen kerran kuluvanan vuonna 12.12.2019 klo
14.00 – 16.00 (yhteystiedot: Pirkko Hokkanen 040 5501873).
Retket ja matkat; teatterit
Keväälle 2020 on suunnitteilla matkoja sekä kotimaassa että ulkomaille. Matka
Riikaan huhtikuun lopulla on suunnitteilla – tarkemmat tiedot myöhemmin.
Alla tiedot kotimaan retkestä Hämeen linnaan.
* Retki Hämeen linnaan ja Suomen Lasimuseoon (Riihimäki)
keskiviikkona 26.2.2020 (klo 9:00 – 16:30) (ks. liite, alla)
OKAS tekee päiväretken keskiaikaiseen Hämeen linnaan ja Riihimäellä
sijaitsevaan Suomen Lasimuseoon keskiviikkona 26.2.2020 klo 9:00 – 16:00.
Matkalla nautitaan myös lounas. Hämeen linnassa tutustutaan opastetulla
kierroksella linnan 700 vuotta kestäneeseen historiaan ja sen erilaisiin
vaiheisiin. Linnaan tutustumisen jälkeen nautitaan lounas Militaria-ravintolan
Pohjola-salissa.
Hämeenlinnasta matka jatkuu Riihimäellä sijaitsevaan Suomen Lasimuseoon.
Siellä perehdytään lasin yli 4000 vuotta vanhaan historiaan ja suomalaisen
lasinvalmistuksen 300-vuotiseen perinteeseen.
Matkan hinta/hlö on 49 € (museokortilla 38 €). Se sisältää matkat,
pääsymaksut opastukset ja lounaan. Ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä:
Jukka Salo, jukkatsalo@gmail.com, puh. 040 546 1392. Matka toteutuu, jos
sille osallistuu vähintään 25 (max 40) henkilöä.
Maksut: 7.2.2020. mennessä tilille FI43 1475 3255 9690 30 (Jukka Salo).
Viestikenttään tulee laittaa maksajan nimi sekä teksti ’Hämeen linna’.
Lisää retkistä ja teatterimatkoista kevään ensimmäisissä OKAS-viesteissä.
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Uudenmaan piirin ja Kansallisen senioriliiton asioita
*8.12.2019 Uudenmaan piirin perinteinen kirkkopyhä Järvenpäässä
2. Adventtisunnuntaina 8.12.2019 Messu klo 10 Järvenpään kirkossa (Kirkkotie
6 C Järvenpää; ajo-ohje liitteessä 2).
Liturgi kirkkoherra Vesa Koivisto
Saarna seurakuntapastori Krista Valtonen
Kanttori Elina Rantamäki
Ennen messua halukkaille Elävän veden kappelin esittely klo 9.15,
Kansakoulunkatu 13 C (Kirkon viereinen rakennus)
Messun jälkeen kirkon lyhyt esittely Kirkkokahvit seurakuntasalissa. Huom!.
Yhteiskuljetusta ei tällä kertaa järjestetä.
Nähdään joulujuhlassa 11.12.2019!
Ystävällisin terveisin,
Kristina Rantalainen
Olarin kansalliset seniorit ry
varapuheenjohtaja, tiedottaja
050 344 3048
krantalainen@amici.fi
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Liite 1 3.12.2019 (Jukka Salo)

OLARIN KANSALLISET SENIORIT – retki Hämeen
linnaan ja Suomen Lasimuseoon (Riihimäki) keskiviikkona
26.2.2020
OKAS tekee päiväretken keskiaikaiseen Hämeen linnaan ja Riihimäellä
sijaitsevaan Suomen Lasimuseoon keskiviikkona 26.2.2020 klo 9:00 –
16:30. Matkalla nautitaan myös lounas. Matkalle lähdetään (ja palataan)
Olarista R-kioskin vierestä (Kuunkehrä 4).
Hämeen linnassa tutustutaan opastetulla kierroksella linnan 700 vuotta
kestäneeseen historiaan ja erilaisiin vaiheisiin. Opas johdattaa kävijät
linnan ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen, joissa käydään linnan toiminnan
kannalta tärkeissä tiloissa ja kuullaan moninaisista henkilöistä eri
vuosisadoilta. Linnaan tutustumisen jälkeen nautitaan buffet-lounas linnan
lähellä olevassa Militaria-ravintolan Pohjola-salissa.
Hämeenlinnasta matka jatkuu Riihimäellä sijaitsevaan Suomen
Lasimuseoon. Suomen lasimuseon tehtävä valtakunnallisena erikoismuseona
on esitellä lasin historiaa ja muotoilua. Museossa voi perehtyä lasin yli
4000 vuotta vanhaan historiaan ja suomalaisen lasinvalmistuksen 300vuotiseen perinteeseen. Historiallisen perusnäyttelyn lisäksi lasimuseo
esittelee vaihtuvissa näyttelyissä kansainvälisiä ja kotimaisia käyttö- ja
taidelasin, lasitaiteen ja muotoilun huippuja sekä myös harvinaisia
historiallisia kokoelmia eri puolilta maailmaa. Myös lasimuseoon
tutustumme oppaan johdolla.
Matkan hinta/hlö on 49 € (museokortilla 38 €). Se sisältää matkat,
pääsymaksut opastukset ja lounaan.
Ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä: Jukka Salo, jukkatsalo@gmail.com,
puh. 040 546 1392. Matka toteutuu, jos sille osallistuu vähintään 25 (max
35) henkilöä.
Maksut: 7.2.2020. mennessä tilille FI43 1475 3255 9690 30 (Jukka
Salo). Viestikenttään tulee laittaa maksajan nimi sekä teksti ’Hämeen
linna’. Huom! Jos Sinulla on erityisruokavalio, niin laitathan myös siitä
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tiedon em. viestikenttään.
Lisätietoja voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta
jukkatsalo@gmail.com tai puhelimella numerosta 040 546 1392.
Terveisin, Jukka

