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Ilmojen puolesta eletään vielä keskikesää, mutta kalenterin mukaan on ainakin
vilkaistava syksyn Okas-toimintaa. Tässä viestissä
• ovat liitteinä yhteenveto syksyn 2019 jäsentilaisuuksien ohjelmasta ja
kerhojen tapaamisajoista ja -paikoista,
• muistutetaan opastetusta kiertokäynnistä Hietaniemen hautausmaalle,
• kerrotaan suunnitelluista teatterivarauksista,
• tiedustellaan jäsenten toiveita ja ideoita jäsentilaisuuksien ja
matkojen järjestämisessä
• kerrotaan Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori- hankkeesta
• kerrotaan Matinkylän kotiseutujuhlasta ja Olarin 50 vuotisjuhlasta
syyskuun lopussa
• kerrotaan Espoon kaupungin vanhusneuvoston tilaisuudesta lokakuussa
• mainitaan lyhyesti Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön, Global Coalition on Aging -järjestön, Suomen Pankin
ja Finanssialan organisoimasta tapahtumasta Helsingissä
Jäsentilaisuudet
Aloitamme jäsentapaamiset 4.9.2019 klo 14.00 Hopeakuussa, jolloin
yhdistyksemme jäsenet Marja Sarja ja Anneli Pathan kertovat Friisinkallion
luonnonsuojelualueen synnystä. Friisilän ja Olarin asukkaat ponnistelivat
herkeämättä 20 vuotta suojellakseen Friisinkallion luonnon ja säilyttääkseen
alueen liikuntaa ja luonnosta nauttimista varten.
Syyskauden jäsentapaamisten ohjelma kokonaisuudessaan on tämän viestin
liitteenä (liite 1), luettavissa verkkosivuillamme ja Hopeakuun ilmoitustaululla.
(https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/jasentapahtumat/).
Retket
Keskiviikkona 28.8. klo 14.00 opastettu tutustumiskäynti Hietaniemen
hautausmaan Vanhaan alueeseen. Ryhmä on täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi
tiedustella Riitalta (ri.salven@gmal.com). Huom! jos olet ilmoittautunut, mutta
et pääsekään paikalle, niin ilmoitathan Riitalle.
Kerhot
Kerhot aloittavat syyskuussa ohjelmansa mukaan, ks. liite 2 ja verkkosivuilla.
Teatteria, konsertteja
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Lea Kokkonen (lea.kokkonen@kolumbus.fi) mainitsi jo keväällä kahdesta
tapahtumasta, joiden lippuvaraukset tehdään heti syksyn kahdessa
ensimmäisessä jäsentilaisuudessa.
*Lauantaina 5.10 klo 13.00 Helsingin kaupunginteatterin Areena näyttämöllä
komedia "Täydellinen lauantai"
*Lauantaina 16.11. klo 14.00 Oopperassa "CircOpera.
Matkat & retket
Minne haluaisit matkustaa? Teetkö mieluummin päiväretken kotimaassa? Mitä
seikkoja matkajärjestäjän olisi hyvä huomioida matkoja järjestäessään?
Kerro toiveesi matkavastaavallemme Jukka Salolle jukkatsalo@gmail.com.
 Kysymys jäsenistölle jäsentilaisuuksien ohjelmasta
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.
Kansallinen senioriliitto ry ja Uudenmaan piiri
Rohkeasti seniori- hanke
Steani rahoittaman Senioriliiton hankkeen tarkoitus on kannustaa ikääntyneitä
kaikenlaiseen aktiivisuuteen ja torjua heidän syrjäytymistään. Hanke toteutetaan
vuosina 2019 – 2021. Hanke on suunnattu ensisijaisesti eläköitymistä
suunnitteleville tai juuri eläkkeelle siirtyneille. Tunnetko, tiedätkö ketään
lähipiirissäsi, joka tarvitsisi tietoa eläkkeelle siirtymisestä ja yhdistyksemme
tarjoamista mahdollisuuksista? Jokainen meistä on osa hanketta - tarkkaile
ympäristöäsi ja tunnista apua tarvitsevia. Uudenmaan piirin edustaja hankkeessa
on Okas-puheenjohtaja Päiviö Salo ja hänen varamiehensä PK Rantalainen.
Hankkeen avaustilaisuus pidettiin keväällä Tampereella ja toinen tilaisuus tänä
viikonloppuna Tuusulassa.
Espoon kaupunki & muuta
Merkitse kalenteriin:
*Lauantaina 28.9.2019 Olari 50 vuotta -juhla
Olari täyttää 50 v. tänä vuonna. Ensimmäinen kerrostalo valmistui Itäporttiin
1969. Asiaa juhlistetaan rennolla, koko perheen juhlalla Päivänkehrän koululla
alkaen klo 13.00. Okasin Räppileidit esiintyvät juhlassa – tervetuloa juhlimaan
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ja kannustamaan!
*Lauantaina 28.9.2019 Lähiöfest Matinkylässä
Okasin Räppileidit esiintyvät Tiistilän koulussa (yläkoulun musiikkiauditorio
1051 (A-rakennus)). Aika, klo 12.00 - täsmentyy myöhemmin.
*Sykettä syksyyn 13.10.2019
Espoon kaupungin vanhusneuvosto organisoi syksyllä 13.10.2019 klo 4.00
Tapiolan kulttuuritalolla jälleen Sykettä syksyyn -juhlan. Okasin Räppileidit
on kutsuttu esiintymään juhlassa. Tervetuloa kannustamaan!
*Silver Economy Forumii
Suomen EU-puheenjohtajakausi alkoi senioreiden kannalta myönteisessä
hengessä kaksipäiväsellä kansainvälisellä seminaarilla heinäkuun alussa
ikääntymisen kansantaloudellisista vaikutuksista. Foorumin pääviesti on, että
ikääntyminen pitää ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa suunnittelussa
ja päätöksenteossa sekä yritysten strategioissa. Työvoiman arvioidaan
vähenevän EU:ssa 10 % vuoteen 2050 mennessä, maahanmuutto huomioiden.
Meitä ikääntyneitä tarvitaan! Miten ylläpidetään ikääntyvien työelämässä
tarvitsemia tietoja ja taitoja?
Hyvää kesän jatkoa kaikille!
Ystävällisin terveisin,
Kristina Rantalainen
Olarin kansalliset seniorit ry
varapuheenjohtaja, tiedottaja
050 344 3048
krantalainen@amici.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
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