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Eduskuntavaalit ovat ohi ja lopputulos selvä. Kansanedustajien keski-ikä
putoaa 46 vuoden paikkeille ja naisten osuus edustajista nousee lähelle 50
%ia. Nyt olisi tärkeää pitää huoli siitä, että uusien(kin) kansanedustajien
tiedot senioreiden elämästä ovat oikealla tasolla. Vanhustenhoidon
ongelmat ovat tulleet hyvin keskusteluun. Toivottavasti muut tärkeät
senioreita koskevat asiat eivät jää pimentoon.
Huhtikuun toisessa viestissä kerrotaan kevään jäsentilaisuuksista ja
kerhoista, syksyn Pietarin matkasta ja loppukesän kierroksesta
Hietanimen hautausmaalle, Urkuyö ja aaria -festivaalin avajaiskonsertista
ja piirin NAPAKYMPPI -kesäjuhlasta. Kevään Villa Kokkosen retken
toinen kohde Sibeliuksen Ainola vaihtui aikataulusyistä Lotta-museoon.
Jäsentilaisuudet
Seuraava jäsentilaisuus on keskiviikkona 24.4.2019 Hopeakuussa klo
14.00. Markku Veijalainen haastattelee Pirkko Mannolaa hänen kirjansa
”Elämää” -tiimoilta.
Toukokuussa 8.5.2019 tulee Mannerheim-harrastaja Per Olof Åstedt
kertomaan aiheesta ”Mannerheim ja naiset”.
Muistattehan kevätjuhlan 22.5.2019 alkaen klo 16.30 ravintola
Niittylounaassa! Kevätjuhla on jäsenille maksuton. Jotta kahvikuppeja
riittää kaikille, OKAS-emäntä Riitta Salvén pyytää ilmoittautumaan joko
hänelle (ri.salven@gmail.com) tai jäsentilaisuuksissa kiertävälle listalle.
Kerrothan mahdolliset ruoka-allergiat.
Seniorikävely 2019 toukokuun alussa
Perinteinen seniorikävely toteutetaan tänä vuonna omatoimisena
tapahtumana. Paras aika seurata lintujen muuttoa on asiantuntijaarvioiden mukaan pääsiäistä seuraavalla viikolla, 23.-26.4.2019.
Suomenojan Luonto ry:n järjestämä perinteinen Lintuharrastuspäivä on
5.5.2019, jolloin siellä on useampia opastuksia päivän aikana ja paljon
muutakin mielenkiintoista nähtävää – ks. alla.
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Espoon kaupunki järjestää opastuksen Suomenojan lintulammella
lauantaina 15.5.2019, kokoontuminen klo 8 parkkipaikalla.
Kerhot
Jäsenistön keskuudesta on esitetty toive elvyttää valokuvauskerho ja
perustaa käsityökerho.
*Valokuvauskerhon toiminnan organisointi on vielä valmisteilla.
*Ompeluseura (Käsityökerho) on aloittanut reippaasti torstai-iltapäivisin n.
joka toinen torstai. Yhteyshenkilönä toimii Sirpa Rouneala
(sirpa.rouneala@gmail.com; 040 094 9198). Vielä mahtuu mukaan vanhan
ajan ompeluseuraan kutimen kanssa tai ilman.
*Jooga jatkuu Kuitinmäen koululla (ent. Tähtiniityn koulu) joka toinen
keskiviikko jäsentilaisuuden jälkeen klo 16.00 – 17.00. Oma joogamatto
mukaan, jos on. Ja jotain lämmintä ylle loppuveryttelyn ajaksi.
*Golf-kerhon toiminta vilkastuu kesää kohti – vuosikello löytyy nettisivulta
(https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/kerhot/golf-kerho/vuosikello/).
Olarin golf-kerho järjestää tänä vuonna Uudenmaan piirin kisat 28.5.2019
Lakistossa ks. lähemmin verkkosivuilla.
Retket, matkat
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*Retki Villa Kokkoseen ja Lotta-museoon 27.5. 2019
OKAS tekee retken Järvenpäähän Joonas Kokkosen taiteilijakotiin Villa
Kokkoseen ja Lotta-museoon 27. pnä toukokuuta klo 10-16. Sibeliuksen
Ainola vaihtui Lotta-museoon aikataulusyistä.
Viimeiset ilmoittautumiset 30.4.2019 mennessä: Jukka Salo,
jukkatsalo@gmail.com, puh. 040 546 1392.
Maksut 30.4.2019 mennessä Nordean tilille FI43 1475 3255 9690 30,
Jukka Salo. Laitathan viestikenttään oman nimesi sekä maininnan ’Villa
Kokkonen’
*PIETARIN MATKA 10.-12.10. 2019
Matkalle on lähdössä tällä hetkellä 20 henkilöä, joten mukaan mahtuu
vielä. Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.2019. Tiedusteluihin vastaa
jukkatsalo@gmail.com, tai puhelimella numeroon 040 546 1392.
*Opastettu tutustumiskäynti Hietaniemen hautausmaan Vanhaan
alueeseen keskiviikkona 28.8. klo 14.00.
Lähtö Vanhan kappelin pihalta, jonne on sisäänpääsy Mechelininkadulta,
vastapäätä entistä Marian sairaalaa. Kierros kestää noin 1,5 - 2 tuntia.
Vanha alue käsittää hautausmaan vanhimmat haudat, alkaen 1820-luvun
lopulta, jolloin hautausmaa on perustettu. Tänne on haudattu aikansa
merkkihenkilöitä, kuten esim. Aurora Karamzin, Robert Kjanus, Hugo
Simberg. Kierros päättyy Taiteilijainmäelle, jossa tehdään pieni kierros.
Ryhmän maksimikoko on 20 henkilöä. Ilmoittautumiset Riitta Salvénille
(ri.salven@gmail.com.)
Teatteria
*27.4. klo 13.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä ”Yhdestoista
hetki” (https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/teatterit/).
Peruutuslippuja voi tiedustella Lea Kokkoselta
(lea.kokkonen@kolumbus.fi).
*”Urkuyö ja aaria” festivaalin avajaiskonsertti Tapiolan kirkossa
6.6.2019 klo 19.00. Peruutuslippuja voi tiedustella Lea Kokkoselta
(lea.kokkonen@kolumbus.fi).
Syksyn teatteriohjelmassa tuntui olevan kaikenlaista mielenkiintoista –
niistä enemmän toukokuun tiedotteissa.
Kansallinen senioriliitto ry ja Uudenmaan piiri
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Uudenmaan piirin kesäjuhla - tänä vuonna Napakymppi - pidetään
Hyvinkäällä 6.6.2019 hotelli Sveitsissä. Juhlaan ilmoittaudutaan
yhdistyksittäin ja Okasissa asiaa koordinoi Jukka Salo
(jukkatsalo@gmail.com). Osallistumismaksu on 35 euroa henkilöltä.
Ilmoittautumiset ja maksut siis Jukalle 10.5.2019 mennessä.
Espoon kaupunki & muuta
Espoon kaupungin vanhusneuvosto organisoi syksyllä 13.10.2019 jälleen
Sykettä syksyyn -juhlan. Laita kalenteriin!
Hyvää pääsiäistä kaikille!
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