OKAS-tiedote

14.12.2020

Hyvä seniori
Vuosi 2020 alkaa olla ”pulkassa”. Loppuvuosi on ollut hyvin hiljaista
koronan suljettua kaiken yhteisen toiminnan.
Hallitus on pitänyt viimeisen kokouksen ja ensi vuoden
toimintasuunnitelmat ovat valmiina. Toivottavasti pääsemme niitä
toteuttamaan. Yksi henkilömuutoskin tehtiin.
*Eija Kostiainen on toiminut hallituksessa 4 vuotta, joten hän
lopettaa hallitustoiminnan. Hän kuitenkin jatkaa haastatteluja
otsikolla ”Saanko esitellä”. Tämä on hyvä uutinen.
*Soili Männikkö tulee mukaan hallitukseen uutena jäsenenä.
*Keijo Luukkonen hoitaa AV-välineitä ja IT-hankkeita. Häntä
tarvitaan, sillä näin koronan aikana esim. jäsentilaisuuksia on
videoitu ja näin ollen hänen digi-taidoilleen on runsaasti kysyntää.
Keijo on ollut mukana OKASin toiminnassa jo useita vuosia.
*Räppileidit ovat joulumielellä. Jouluräppi on nähtävissä
kotisivuilla sekä myös Youtubessa.
”Saanko esitellä”-osastoon saadaan jälleen uusi haastattelu, kun
varapuheenjohtajamme Päiviö Salo on suurennuslasin alla.
Siis https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
”Digi-kerhon vuodenvaihde”. Tämä tapahtuma on 31.12. klo 23
ja paikka kodinkynttilöin valaistu olohuone. Jukka Salo on mukana.
Jos sinulla on ladattuna Senioriliiton sähköinen
jäsenkorttiapplikaatio, niin sitä kautta pääset katsomaan OKASin
tapahtumakalenteria ja voit myös ilmoittautua.
Tapahtumatietoihin pääsee myös kotisivuilta (tapahtumat).
”Eevan keittiössä” Joulumielellä oleva sihteerimme Eeva Nurmi
antaa vinkin jouluisen mallasleivän leipomiseen.
75 g hiivaa
2 rkl suolaa
1 l piimää (kädenlämpöiseksi)

3 dl maltaita
3 dl leseitä
3 dl ruisjauhoja
3 dl siirappia
10-12 dl vehnäjauhoja
Kaikki aineet sekoitetaan ja ”puuro” kaadetaan kahteen isoon
leipävuokaan kohoamaan 1,5-2 tunniksi.
Paistetaan 150-175 asteessa noin 2 tuntia. Valellaan paiston aikana
pari kertaa ja vielä lopuksi siirappi-vesi-seoksella. Parasta pari
kolmen päivän jälkeen. Voi myös pakastaa (leivän kuva on
nähtävissä kotisivuilla kohdassa kuvat).
Vaikka ohjatut ulkoliikuntaryhmät suljettiin, niin luistelusta
kiinnostuneet voivat suunnata vaikkapa Puolarmaarin tekojäälle
kokeilemaan, vieläkö taidot ovat tallella.

Tässä olivat loppuvuoden asiat. Toivotaan, että ensi vuosi tuo hyviä
asioita tullessaan. Suunnitelmien mukaan ensimmäinen
jäsentapaamisemme on 13.1.2021. Kerhot aloittavat myös
tammikuun alkupuolella. Tiedotamme tarkemmin ensi vuoden
alussa ja päivitämme myös kotisivuja.
Oikein hyvää joulun aikaa kaikille jäsenille sekä valoisaa uutta
vuotta 2021.
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