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6.2.2020

Olarin kansalliset seniorit ry
Hyvä seniori
Tammikuu on takana ja ”talven selkä taittunut”, ainakin jos uskomme
Kustaa Vilkunaa ja nyt sitten ”helmikuu helistää”. Eilen meillä oli jo
kolmas jäsentapaaminen ja vieraana Vantaan roskapoliisi Mari Aho.
Tulipa paljon tarkennuksia ja lisätietoa kierrättämisestä. Paljon on vielä
tehtävää. Vantaan energian sivuille pääset linkistä #roskattominkaupunki.
*Jäsentilaisuudet. Seuraava yhteinen tilaisuutemme on keskiviikkona
19.2. klo 14 Hopeakuussa. Silloin on sääntömääräinen kevätkokous, jossa
käsitellään yhdistyssääntöjen 10 §:n määräämät asiat. Tällaisia asioita ovat
mm. vuoden 2019 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
lausunnon käsittely. Lisäksi valitaan äänivaltaiset edustajat ja näiden
varahenkilöt piirin ja liittovaltuuston kokouksiin. (Mahdollisilta
ehdokkailta on jo kysytty suostumus, mutta ehdotuksia otetaan vastaan).
Ohjelma liitteenä.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit!
Kokouksen jälkeen meillä on aiheena Olari 50 vuotta ja asiasta kertoo
Matti Kuula. Tässä yhteydessä esiintyy myös Räppileidit ja kuulemme
reipasta Olariräppiä! Tervetuloa!
*Seuraava jäsentilaisuus on sitten maaliskuussa 4.3. ja aihe
mielenkiintoinen Väärää rahaa- seteliväärennösten historiasta. Tästä
meille kertoo seteliasiantuntija Antti Heinonen.
*Kerhot. Useimmat kerhot ovat aloittaneet toimintansa. Tässä vielä
kirjakerhon kevään kirjat (rauni.palo@gmail.com, 050 336 1241):
• 26.2. Johanna Vento: Ensimmäinen nainen
• 25.3. Antti Tuuri: Levoton mieli
• 6.5. Heidi köngäs: Mirjami
Golfkerholla on tiistaisin klo 11.00 alkaen talviharjoittelua Season Golfin
hallissa. Tervetuloa. Ulkopelit alkavat huhtikuussa säiden mukaan. Heikki
Halkonen, hihalkonen@gmail.com, 045 310 7646.

*Matkat. Matkabussi Hämeen Linnaan on täynnä ja toivottavasti kaikki
ovat maksaneet osallistumismaksunsa.
*Sitten seuraava matkakohde onkin Riika 2.-4.5.2020 ja matkalle mahtuu
vielä mukaan. Ilmoittautua voi 28.2.2020 mennessä. Silloin on jo kevät
pitkällä ja meille on suunniteltu oopperaa, balettia ja nähtävyyksiä.
Matkanjohtaja/opas on osaava ja kokenut kenraaliluutnantti evp. Pentti
Lehtimäki. Jos tällainen kulttuurimatka kiinnostaa, niin nyt on tilaisuus
kokea Riika mukavassa seurassa. Yhteyshenkilö on Jukka Salo,
jukkatsalo@gmail.com, puh. 040 546 1392. Matkan tarkka ohjelma
liitteenä.
(OKAS teki viime keväänä matkan Tartoon saman matkanjärjestäjän ja
oppaan johdolla. Järjestelyt toimivat hienosti ja matkanjohtaja/opas todella
tunsi matkakohteen ja saimme häneltä paljon paikallista tietoutta.)
*Jäsenyys. Olemme saaneet ilahduttavasti lisää jäseniä yhdistykseemme.
Mukaan mahtuu edelleen ja nyt kannattaakin levittää tietoutta OKAS:ta
tutuille ja tuntemattomillekin. Jäsentapaamisissa tapaa lähialueen senioreja
ja samalla saa uusia tuttavia, joiden kanssa voi ”parantaa maailmaa”.
Myös kerhotoimintaan mahtuu mukaan. Uusiakin kerhoehdotuksia otetaan
vastaan.
Kansallinen senioriliitto on asettanut tavoitteeksi kasvattaa jäsenistöä 10%
ja julisti jäsenhankintakampanjan 1.6.2019-31.12.2020. Nyt siis
jokainen henkilö voi hankkia uusia jäseniä omaan yhdistykseensä.
Palkintona on rahapalkintoja. Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman
Pia.nyman@senioriliitto.fi.
Huomioittehan, että OKASin jäsenyydestä kiinnostuneet ystävät ja tuttavat
ovat periaatteessa tervetulleita tutustumaan toimintaamme yhden kerran
ennen liittymistään yhdistykseemme. Kuitenkin, silloin kun on
odotettavissa erityisen runsasta osanottoa jäsentilaisuuteen, ystäviä emme
voi kutsua mukaan. Hallitus pyrkii ennakoimaan tällaisia tilanteita ja
tiedottamaan niistä jäsenille.
*Senioritanssien ohjaajaksi. Hyvä OKAS:in jäsen. Jos tunnet jonkun
kohta eläköityvän tai juuri eläkkeelle jääneen henkilön, jolle voisi

suositella senioritanssiohjaajan kurssia, niin otapa yhteyttä esim. sihteeriin
Eeva Nurmeen (eeva.s.nurmi@gmail.com, 040 525 4040). Voit myös
ilmoittautua suoraan alla olevan linkin kautta. Kurssi järjestetään Vantaan
tanssiopiston tiloissa Myyrmäessä 24.-25.2.2020. Tämän tanssitiedotteen
lähetti meille Henri Kontkin, joka on Rohkeasti seniori-hankkeen
tiedottaja.
Linkki Kilta-ilmoittautumiseen
kurssille:https://kilta.senioriliitto.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=3775

*ROSE-hanke. ROSE = Rohkeasti seniori. Tämä on Kansallisen
senioriliiton hanke vuosina 2019-2021 ja siinä ovat mukana kaikki
Suomen 15 senioripiiriä yhdistyksineen. Mottona on Tule mukaan, älä jää
yksin.
Hankkeen keulahahmo on tanssija, laulaja, koreografi Jorma Uotinen. Hän
sanoo, että ”itseään pitää vaivata” ja toivoo, että jokaisen pitää saada elää
hyvää elämää loppuun saakka! Hanke pitää sisällään runsaasti tapahtumia
ja muuta toimintaa. Jos vaikka haluat vapaaehtoistoimijaksi tai haluat
tietää jotakin muuta, niin ota yhteys rose@senioriliitto.fi.
Linkki Facebook-postaukseemme:
https://www.facebook.com/Rohkeastiseniori/posts/521392468730242

*Muistiluotsin muistikahvila. Ensi viikon torstaina klo 14-15.30
Uudenmaan muistiluotsi järjestää Palvelutalo Hopeakuussa
(Friisinkalliontie 10) kaikille avoimen Muistikahvilan, jonka aiheena on
”Muisti ja uni”. Luennoimassa Muistiluotsin ohjaaja. Kahvitarjoilu, vapaa
pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Liitteenä mainos Olarin kevätkauden
Muistikahviloista.
Ystävällisin terveisin Andrea Lorenz-Wende, muistiohjaaja.
andrea.lorenz-wende@espoonmuisti.fi, 040 516 335
www.uudenmaanmuistiluotsi.fi
Tavataan viimeistään kevätkokouksessa 19.2.

Terveisin
Eila Kari, eilakari@hotmail.com, puh 050 403 8229

.

