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Hyvä seniori,
tässä viestissä on tietoa asioista ja tapahtumista:
• loppuvuoden jäsentilaisuuksien ohjelmasta
• joulujuhlaan ilmoittautumisesta
• loppuvuoden kerhojen toiminnasta
• Georg Ots-oopperajuhlagaalasta
• Uudenmaan piirin kirkkopyhästä
• Kansallisen senioriliiton liittovaltuuston julkilausumasta
Jäsentilaisuudet marras-joulukuussa
13.11.2019 klo 14.00 Syyskokous, jonka jälkeen Uudenmaan piirin
puheenjohtaja Paavo Peltosaari kertoo meille piirin ajankohtaisista asioista.
Syyskokouksessa hyväksytään mm. ensi vuoden toimintasuunnitelman
painopisteet ja talousarvio, valitaan seuraavan vuoden hallitus ja puheenjohtaja.
Tule mukaan valitsemaan ja vaikuttamaan ensi vuoden ohjelmaan!
27.11.2019 vuoden viimeisessä jäsentapaamisessa historioitsija, kirjailija,
esitelmöitsijä Teemu Keskisarja kertoo aiheesta "Suuren Pohjan sodan ja
talvisodan ihmisten historiaa". Teemu on ollut viime aikoina paljon esillä eri
tiedotusvälineissä uusimman kirjansa tiimoilta.
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). Tiedot erityisruokavalioista Riitalle. Ilmoittautumislista kiertää myös
jäsentilaisuuksissa 13.11. ja 27.11.2019.
Kerhot: ajankohtaista
Kirjallisuuskerho kokoontuu seuraavan kerran 4.12.2019. Keskustelun
aiheena on Sally Salmisen ”Katrina”.
Joogaa harrastetaan joka keskiviikko klo 16 – 17. Vuoden viimeinen joogatunti
pidetään joulukuussa 4.12.2019.
Muistikerho kokoontuu seuraavan kerran 20.11.2019 Olarin kappelin tiloissa –
tervetuloa kaikki nokkelat ja vähemmän nokkelat!
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Retket ja matkat
Georg Ots 100 -oopperagaalamatkalle 20.-21.3.2020 mahtuu vielä lisää
osallistujia. Ilmoittautumiset tulee tehdä 30.11. mennessä (ks. liite 1).
Viimeisintä tietoa tapahtumista, kerhojen toiminnasta, retkistä, konserteista ja
matkoista löytyy verkkosivuiltamme https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Uudenmaan piirin ja Kansallisen senioriliiton asioita
*8.12.2019 Uudenmaan piirin perinteinen kirkkopyhä Järvenpäässä
(liite 2.)
Ilmoittautumiset 30.11.2019 mennessä Jukka Salolle (jukkatsalo@gmail.com;
040 546 1392). Matkan osanottajien määrän perusteella päätetään myöhemmin
kuljetustavasta.
*Kansallisen senioriliiton liittovaltuuston julkilausuma 17.10.2019:
”Eläkeläisliitot mukaan hallituksen ikäohjelman laatimiseen
Kansallinen senioriliitto ry vaatii, että eläkeläisjärjestöt on otettava mukaan
hallituksen poikkihallinnollisen ikäohjelman sekä ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelman valmisteluun.
Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että poikkihallinnollinen ikäohjelma on
tarkoitus tehdä yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien, kolmannen sektorin ja
muiden tahojen kanssa.
Kansallisen senioriliitto ry katsoo, että ikäohjelman laatimisella on jo kiire, sillä
maamme eläkeläisten osuus koko väestöstä nousee nopeasti. Tuleviin
haasteisiin vastaaminen edellyttää myös ikääntyneiden ottamista mukaan heitä
itseään koskevien ratkaisujen valmisteluun. Tässäkään asiassa ei saa olla
ikäsyrjintää.
Kansallinen senioriliitto ry pitää myönteisenä sitä, että hallitusohjelmassa on
otettu tavoitteeksi se, että Suomi on jatkossa entistä ikäystävällisempi maa, joka
tunnistaa väestön ikääntymisen tuoman yhteiskunnallisen muutoksen ja
varautuu siihen.”
Tapaamisiin Hopeakuussa ja eri OKAS-tilaisuuksissa.
Ystävällisin terveisin,
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