Kristina Rantalainen
Olarin kansalliset seniorit ry

OKAS-viesti 3/helmikuu 2019

OLARIN KANSALLISET SENIORIT RY

07.02.2019

Helmikuu on alkanut kunnon talvisäässä. Lumi valaisee illalla maisemaa
hämmästyttävästi, varsinkin pakkasilmalla.
Eilen saimme tietää Mauri Sariolasta aivan uusia asioita, ainakin näin kävi
minulle. Sariola-seuran puheenjohtajan Matti Nummenpään mukaan
Sariola oli aikansa Matti Nykänen, lehdistön palstoilla jatkuvasti.
Sanavalmis ja nokkela suustaan, sujuva kirjoittaja ja railakkaan elämän
nautiskelija!
Jäsentilaisuudet
Seuraava jäsentilaisuus Hopeakuussa on sääntömääräinen kevätkokous
20.2.2019 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10
§:n määräämät asiat, eli mm. käsitellään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastajien lausunto koskien vuotta 2018, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan liiton ja piirin kokouksiin
äänivaltaiset edustajat ja käsitellään aloitteet. Yhdistys tarjoaa kahvit ja
kahvileivät!
Kokouksen jälkeen kuulemme ”Miten Seniori suojautuu
Sörsselssöneiltä?” Huijarit, puijarit, remppareiskat - vain sinulle vain
tänään huipputarjous; Poliisista päivää! Tarvitsemme pankkitunnuksenne;
miten pärjätä pankkiautomaatilla; Osta hjuva ja halpa, heti; nettiostosten
sudenkuopat; Kulta! Lähetä äkkiä rahaa, niin ostan meille paratiisisaaren nettirakas pettää aina. Poliisi Nina Pelkonen tulee kertomaan senioreiden
huijaamisesta ja miten suojautua huijareilta. Kesä on huijareiden kultaaikaa!
Tekoäly – uhka vai mahdollisuus siirtyy pidettäväksi syksyllä 18.9.2019.
Maaliskuun jäsentilaisuudessa 6.3.2019 kuulemme puolustusministeri
Jussi Niinistön esityksen ajankohtaisista aiheista.
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.
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Kerhot
*Digikerho
Digi-kerho kokoontuu ti 12.2. klo 14-16 Hopeakuussa. Silloin tehdään
ystävänpäiväkortteja, opetellaan Etsi ystävä -ohjelmaa ja Googlen
puhehakua.
Digi-kerhon tarjous kaikille Okas-jäsenille: Jos joku haluaa ostaa
älypuhelimen tai tabletin, niin kerhonvetäjät voivat tulla avuksi ostoksille ja
auttavat alkuun pääsemisessä. Ota rohkeasti yhteyttä kerhon vetäjiin Marja
Sarjaan (sarja.marja0@gmail.com), Tuula Kiviseen
(tuula.kivinen@elisanet.fi) tai Pirkko Hokkaseen
(hokkanen.pirkko@gmail.com ).
*Golf-kerho
20.3. 2019 klo 10.00-11.30 kerho pitää suunnittelukokouksen Matinkylän
asukastalossa Matinkatu 7. Olarin golfaavat seniorit kutsuvat seuraansa
golf-kokemusta jo omaavat entiset ja nykyiset pelaajat ja ihka tuoreet
golfista kiinnostuneet seniorit. Jos et ole aloittanut vielä, niin tänä päivänä
se on mahdollista. Innostu lajiin - se pitää sinut liikkeessä eli kunnossa
fyysisesti ja henkisesti. Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. Kuluvana
pelikautena 2018 OKAS-järjestää erilaisia golf-tapahtumia sekä Suomessa
että ulkomailla. Tule mukaan suunnitteleman toimintaa tai vain kuulolle!
Golf-kerho on aloittanut valmistautumisen kesän peleihin. Tapaamme
lyöntiharjoittelun merkeissä Season Golfissa Suomenojalla tiistaisin
puolilta päivin. Tarkemmin osaa kertoa kerhon vetäjä Heikki Halkonen
(hihalkonen@gmail.com).
* Kirjallisuuskerho
Seuraava tapaaminen on keskiviikkona 13.2. 2019 klo 14.00 Olarin
kappelissa. Kevään 2019 kuluessa keskustellaan seuraavista kirjoista
• 13.2.2019 Minna Rytisalo: Rouva C
• 13.3.2019 Tommi Kinnunen: Pintti
• 10.4.2019 Kari Hotakainen: Tuntematon Kimi Räikkonen
Tarkemmin netissä:
https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/kerhot/kirjallisuuskerho/
Yhteystiedot: Rauni Palo (050 336 1241; rauni.palo@gmail.com).
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Teatteria
Ennakkotietoa: 27.4. klo 13.00 on suunnitteilla teatteriretki katsomaan
Kansallisteatterin ”Yhdestoista hetki -näytelmää.” Laita kalenteriin –
tarkemmin asiasta jäsentilaisuuksissa, tiedotteissa ja verkkosivuilla
(https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/teatterit/).
Lavatanssijumppaa? Jumpalle vetäjä?
Oletko kiinnostunut lavatanssijumpasta, tiedätkö jumpan vetäjää? Meille on
varattu tilat Kuitinmäen koululta (ent. Tähtiniityn koulu) joka toinen
keskiviikko jäsentilaisuuden jälkeen klo 16.00 – 17.00. Jos sinulle tulee
ideoita tai osaat vinkata henkilöä, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Mirja
Lilja-Liinantoon (mirja.lilja@elinet.fi).
Tavataan kevätkokouksessa 20.2.2019, jonka jälkeen poliisi Nina
Pelkosella on tärkeää asiaa.
Ystävällisin terveisin, Kristina Rantalainen (050 344 3048;
krantalainen@amici.fi)

