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Hyvä seniori,
tässä viestissä on tietoa asioista ja tapahtumista:
• jäsentilaisuus 16.10.2019 alkaa klo 14.00 esitelmällä; kahvitarjoilu
siirtyy alkavaksi klo 15.00,
• OKAS-retki Porvooseen 6.11., paikkoja vielä vapaana
• teatterilippuvaraukset: Pieni merenneito 10.1.2020
• ajankohtaista kerhoista
• kysymyksiä jäsenistölle jäsentilaisuuksien ja matkojen järjestämiseksi
• Espoon kaupungin vanhusneuvoston Sykettä syksyyn-tilaisuus
lokakuussa
Jäsentilaisuus 16.10.2019
”Suomen turvallisuus ja tiedustelutoiminta” tiedustelupäällikkö,
kenraalimajuri Pekka Toveri, pääesikunta. Kenraalimajurin aikataulu on niin
tiukka, että hän pitää esitelmänsä alkaen klo 14.00. Sen vuoksi kahvitarjoilu
alkaa klo 15.00.
Päiväretki kotimaassa: OKAS-retki Porvooseen keskiviikkona 6.11.2019 (ks.
liite 1 alla)
Ilmoittautuminen 15.10.viimeistään Jukka Salolle (jukkatsalo@gmail.com,
puh. 040 546 1392) Matkan hinta 40 euroa/hlö, sisältää matkat, opastuksen ja
lounaan. Retken pääkohteita ovat Tuomiokirkko, Vanha Porvoo ja Taidetehdas.
Taidehalliin ei ole pääsymaksua. Matkalla nautitaan myös lounas.
Teatteria
10.1.2020 musikaali Pieni merenneito Helsingin Kaupunginteatterissa, liput
aikuiset 88 euroa ja lapset – alle 17 vuotiaat – 44 euroa/hlö. Lisätietoja ja
lippuvarauksia Lea Kokkoselta (040 562 9919 lea.kokkonen@kolumbus.fi.)
Varauslistat kiertävät kahdessa seuraavassa jäsentilaisuudessa.
Kerhot: ajankohtaista
Kirjallisuuskerho kokoontuu seuraavan kerran 6.11. Keskustelun aiheena on
Kati Koivikon ”Kirkkaan keltaisen Wartburgin kyydissä”.
Joogaa harrastetaan joka keskiviikko klo 16 – 17, paitsi 30.10., jolloin jooga on
peruutettu.
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Muistikerho kokoontuu seuraavan kerran 23.10. Olarin kappelin tiloissa –
tervetuloa kaikki nokkelat ja vähemmän nokkelat!
Golf-kerho pelaa vielä säiden salliessa. Suunnitteilla on leikkimielinen kisa
Peuramaalla joskus lokakuun puolivälissä.
Viimeisintä tietoa tapahtumista, kerhojen toiminnasta, retkistä, konserteista ja
matkoista löytyy verkkosivuiltamme https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
Kysymyksiä jäsenistölle
Kiitos kaikille aktiivisille, joilta olemme saaneet ideoita toiminnan
suunnitteluun. Toistan vielä aikaisemman viestin:
1. Syksyllä aloitamme vuoden 2020 toiminnan suunnittelun. Onko
jäsenistöllä ehdotuksia kiinnostavista esitelmien aiheista tai mahdollisista
esiintyjistä. Onko jäsenillä yhteyksiä mielenkiintoisiin esiintyjiin? Tee
ehdotuksia, kerro mielipiteesi Päiviölle (salopaivio@gmail.com), Mirjalle
(mirja.lilja@elisanet.fi) tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle.
2. Minne haluaisit matkustaa? Teetkö mieluummin päiväretken kotimaassa?
Mitä seikkoja matkajärjestäjän olisi hyvä huomioida matkoja
järjestäessään? Kerro toiveesi matkavastaavallemme Jukka Salolle
(jukkatsalo@gmail.com).
Espoon kaupunki tiedottaa
*Sykettä syksyyn 13.10.2019
Espoon kaupungin vanhusneuvosto organisoi syksyllä 13.10.2019 klo 14.00
Tapiolan kulttuuritalolla jälleen Sykettä syksyyn -juhlan. OKASin Räppileidit
on kutsuttu esiintymään juhlassa. Tervetuloa kannustamaan!
Tapaamisiin Hopeakuussa ja kerhoissa!
Ystävällisin terveisin,
Kristina Rantalainen
Olarin kansalliset seniorit ry
varapuheenjohtaja, tiedottaja
050 344 3048
krantalainen@amici.fi

Kristina Rantalainen
Olarin kansalliset seniorit ry

OKAS-viesti 15/lokakuu 2019

Liite 1
OLARIN KANSALLISET SENIORIT – retki Porvooseen keskiviikkona
6.11. 2019
OKAS tekee päiväretken historialliseen Porvooseen 6. pnä marraskuuta 2019
klo 9:30 – 16:00. Retken pääkohteita ovat Tuomiokirkko, Vanha Porvoo ja
Taidetehdas. Matkalla nautitaan myös lounas.
Vierailu alkaa tutustumisella tuomiokirkkoon. Porvoon tuomiokirkon historia
juontaa 1200-luvulle saakka. Tuolloin Porvoo oli vielä vähäpätöinen
kauppapaikka, eikä sillä ollut edes kaupunkioikeuksia. Siitä huolimatta
Porvooseen rakennettiin jo 1200- 1300-luvun vaihteessa kivikirkko.
Vanhaan Porvooseen tutustutaan kävellen oppaan johdolla (opastuksen kesto
1,5 t). Vanha Porvoo ranta-aittoineen on yksi Suomen valokuvatuimmista
kansallis-maisemista ja sitä tullaan ihailemaan eri puolilta maailmaa. Vaikka
alueella eletään vahvasti nykypäivää, on moni asia sopivasti ennallaan kaikkein eniten tunnelma. Porvoo oli merkittävä paikka autonomisessa
Suomessa.
Taidetehdas on kokonaisen korttelin kokoinen kulttuuri- ja kongressikeskus
Porvoossa. Siellä sijaitsee myös Taidehalli, jonka näyttelytilassa järjestetään
pääasiassa suomalaisen nykytaiteen yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. Näyttelyt
vaihtuvat noin kuukauden välein. Marraskuussa siellä on esillä Mika Karhun,
Henry Wuorila-Stenbergin sekä Ilkka Sariolan yhteisnäyttely. Näyttelyyn
omatoimiseen tutustumiseen on varattu noin yksi tunti.
Matkan hinta/hlö on 40 €. Se sisältää matkat, opastuksen ja lounaan.
Taidehalliin ei ole pääsymaksua. Matkalle voidaan ottaa mukaan 20 (min) – 35
(max) henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matkalle ilmoittautumiset 15.10.2019 mennessä: Jukka Salo,
jukkatsalo@gmail.com, puh. 040 546 1392. Osallistumismaksut kerätään
lokakuun toisella puoliskolla (tarkempaa tietoa myöhemmin).

