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Viikonloppuna siirryttiin kesäaikaan! Aurinko lämmittää selvästi
enemmän kuin viime viikolla ja linnut mokomat herättävät aamuyöstä
sirkutuksellaan.
Iloinen uutinen kaikille kahvin ystäville: hallitus teki 1.4.2019 päätöksen,
että toistaiseksi jäsentilaisuuksissa tarjotun kahvin ja pullan hinta on 2
euroa. Pelkkä kahvi tai pulla on siis 1 euro. Tämä ei ole aprillipila!
Yllä mainitun uutisen lisäksi tässä viestissä kerrotaan huhtikuun
jäsentilaisuuksista ja kerhoista, kevään retkestä Tuusulaan – huom!
ilmoittautumiset pikaisesti -, syksyn Pietarin matkasta ja loppukesän
kierroksesta Hietanimen hautausmaalle, Urkuyö ja aaria -festivaalin
avajaiskonsertista ja piirin NAPAKYMPPI -kesäjuhlasta. Lopussa
kohdassa Espoon kaupunki & muuta on Espoon kaupungin lähettämä
kysely, joka koskee ulkoilualueiden kehittämistä.
Jäsentilaisuudet
Seuraava jäsentilaisuus on keskiviikkona 3.4.2019 Hopeakuussa klo 14.00.
Vieraanamme on usealle jäsenellemme tuttu ortopedi Esa Kaartinen.
Hänen aiheenaan on Ikääntyminen ja hyvinvointi. Ja kahvit ja pulla siis 2
euroa.
Perinteiseen tapaan Olarin seurakunta järjestää lyhyen pääsiäishartauden
Olarin kappelissa 17.4.2019 klo 16.00, saarnaajana kappalainen Jarmo
Jussila. Ja perinteiseen tapaan seurakunta tarjoaa kirkkokahvit
pääsiäishartauden jälkeen. Tämä on mukava tapa aloittaa pääsiäisen vietto.
Muistattehan kevätjuhlan 22.5.2019 alkaen klo 16.30 ravintola
Niittylounaassa! Kevätjuhla on jäsenille maksuton. Asiasta enemmän
myöhemmin toukokuussa.
Kerhot
Jäsenistön keskuudesta on esitetty toive elvyttää valokuvauskerho ja
perustaa käsityökerho.
*Valokuvauskerhon toiminnan organisoimiseksi hallitus selvittää
muutamaa vaihtoehtoa. Palaan tähän asiaan vielä tämän kevään kuluessa.
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*Käsityökerhon yhteyshenkilöksi on lupautunut Sirpa Rouneala
(sirpa.rouneala@gmail.com; 040 094 9198). Useimmille kiinnostuneille
näyttää sopivan torstai-päivä, kerran, pari kuukaudessa. Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan vanhan ajan ompeluseuraan kutimen kanssa
tai ilman, ota yhteyttä Sirpaan. Tarkoituksena on kokoontua yhteiseen
neuvonpitoon käsitöiden äärellä vapaamuotoisesti.
*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/).
Retket, matkat
*Retki Villa Kokkoseen ja Ainolaan (Järvenpää) 27.5. 2019 (ks. liite
1)
OKAS tekee retken Järvenpäähän Joonas Kokkosen taiteilijakotiin Villa
Kokkoseen ja Sibeliuksen Ainolaan 27. pnä toukokuuta klo 10-16.
Alvar Aallon mestariteos Villa Kokkonen valmistui Tuusulanjärven
länsirannalle vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi ja
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön nuorimmaksi taloksi. Siellä tutustutaan
ensin taiteilijakodin puutarhaan, sitten varsinaiseen Aallon
suunnittelemaan taiteilijakotiin. Näiden tutustumiskierrosten jälkeen
pienimuotoinen konserttihetki ja lopuksi lounas ja kakkukahvit.
Matkan hinta/hlö on 50 € ilman museokorttia ja 30 € museokortin
kanssa. Näissä hinnoissa on OKAS:n 10 €:n tuki jäsenille. Hinta sisältää
siis matkat, pääsymaksut opastuksineen, lounaan ja kahvit. Matka
toteutuu, jos saamme matkalle vähintään 25 sitovaa ilmoittautumista
jo keskiviikko-iltaan (3.4.) klo 17 mennessä. Matkalle pääsee max. noin
40 henkilöä.
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 (tarkemmin liitteessä 2)
(Vastuullinen matkanjärjestäjä VL Oy)
Matkan hinta riippuu ryhmän koosta, ja on 520 € (20-29 henkilön ryhmä)
tai 495 € (30-39 henkilön ryhmä). Lisämaksu 1 h huoneesta on 44 € koko
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ajalta. Mahdolliset valuuttakurssien muutokset vaikuttavat matka hintaan.
Hintaan sisältyy junamatka Helsinki-Pietari-Helsinki, majoitus
aamiaisella Nevsky Grand -hotellissa (2 yötä), paikallisoppaan ja bussin
palvelut, sisäänpääsymaksut (Eremitaasi, Kazanin kirkko, Pietari Paavalin
linnoitus, Iisakin kirkko, Venäläisen taiteen museo), 2 x välipala,
illallinen, 2 lounasta, sekä Venäjän ryhmäviisumi ja sen hankinta sekä
rekisteröintimaksu. Hintaan ei sisälly matkavakuutusta.
Matkalle voidaan ottaa mukaan 20 (min) - 40 (max) henkilöä
(ilmoittautumisjärjestys). 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. Ilmoittautumislista kiertää jäsentilaisuuksissa;
tarkemmat tiedot järjestelyistä, lippujen hinnoista yms. Lea Kokkoselta
(lea.kokkonen@kolumbus.fi).
Kansallinen senioriliitto ry ja Uudenmaan piiri
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.
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Espoon kaupunki & muuta
Espoon lähiliikuntapaikkojen ja kotiseutujen ulkoilupolut-ohjelmien
asukaskyselyt
Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on lähettää kyselyn, jonka
tavoitteena on kerätä tietoa ja mielipiteitä kotiseutujen liikuntapaikkojen
kehittämiseksi. Kyselyt ovat nyt avoinna kolmen viikon ajan 26.3.15.4.2019 välisellä ajanjaksolla. Vastaamalla kyselyyn pääsemme
osallistumaan ja vaikuttamaan oman lähialueemme lähiliikuntapaikkojen
ja ulkoilureittien kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Kyselyihin voi vastata joko tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella.
Linkki kyselyjen esittelyyn ja aloitussivulle:
https://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Osallistu_ja_vaikuta/Vaikuta
_Espoon_lahiliikuntapaikkojen_ja_(155688).
Lisätietoja antaa suunnitteluhortonomi Annika Tuominen, (+358
438252857; annika.tuominen@espoo.fi), Kaupunkitekniikan keskus
Investoinnit/ Suunnittelu

Ystävällisin terveisin,
Kristina Rantalainen
050 344 3048; krantalainen@amici.fi
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Liite 1
1.4.2019

(Jukka Salo)

OLARIN KANSALLISET SENIORIT – retki Villa Kokkoseen ja Ainolaan
(Järvenpää) 27.5. 2019
OKAS tekee retken Järvenpäähän Joonas Kokkosen taiteilijakotiin Villa
Kokkoseen ja Sibeliuksen Ainolaan 27. pnä toukokuuta klo 10-16.
Alvar Aallon mestariteos Villa Kokkonen valmistui Tuusulanjärven
länsirannalle vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen kodiksi ja Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön nuorimmaksi taloksi. Siellä tutustutaan ensin taiteilijakodin
puutarhaan, sitten varsinaiseen Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Näiden
tutustumiskierrosten jälkeen pienimuotoinen konserttihetki ja lopuksi lounas ja
kakkukahvit.
Sibelliuksen Ainola on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja
ainutlaatuinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä Järvenpäässä,
Tuusulanjärven rantamaisemissa. Se valmistui vuonna 1904 ja oli Jean (18651957) ja Aino Sibeliuksen (1871-1969) ja heidän perheensä koti 65 vuoden ajan.
Ainolaan tutustutaan myös oppaan johdolla.
Matkan hinta/hlö on 50 € ilman museokorttia ja 30 € museokortin kanssa.
Näissä hinnoissa on OKAS:n 10 €:n tuki. Hinta sisältää siis matkat,
pääsymaksut opastuksineen, lounaan ja kahvit. Matka toteutuu, jos saamme
matkalle vähintään 25 sitovaa ilmoittautumista jo keskiviikko-iltaan (3.4.)
klo 17 mennessä. Matkalle pääsee max. noin 40 henkilöä.
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’
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Liite 2:
OLARIN KANSALLISET SENIORIT - PIETARIN MATKA 10.-12.10.
2019
(Vastuullinen matkanjärjestäjä VL Oy)
Aikataulu ja ohjelman pääpiirteet
10.10. Torstai
klo 7:20 Lähtö Allegrolla Helsingistä Pietariin (matkustus II-luokassa), jonne
saavutaan klo 10:47.
Iltapäivän ohjelmassa kävelykierros hotellin lähiympäristössä ja tutustuminen
Eremitaasiin.
Illallinen 1001 Nights ravintolassa.
11.10. Perjantai
Aamiainen hotellissa.
Kiertoajelu suomenkielisen oppaan kanssa, Pietari-Paavalin linnoitus,
Verikirkko ja
Iisakin kirkko. Lounas, jonka jälkeen käynti Venäläisen taiteen museossa.
Illalla mahdollisesti konsertti Philharmoniassa (liput tulevat myyntiin vasta
heinäkuussa, lisähinta n. 20 €)
12.10. Lauantai
Aamiainen hotellissa.
Tutustuminen Kazanin kirkkoon ja tavarataloon, joka on aivan lähellä kirkkoa.
Kevyt lounas ennen kotimatkalle lähtöä.
Klo 15:30 Lähtö Allegrolla Helsinkiin, jonne saavutaan klo 17:57.
Matkan hinta:

20-29 hlöä
30-39 hlöä
520 €/hlö (2hh)
495 €/hlö (2hh)
Lisämaksu 1 h huoneesta 44 € koko ajalta.
(Huom! mahdolliset valuuttakurssien muutokset vaikuttavat matkan hintaan)
Hintaan sisältyy:
- junamatka Helsinki-Pietari-Helsinki II luokka
- majoitus aamiaisella Nevsky Grand -hotellissa (2 yötä)
- paikallisoppaan ja bussin palvelut ohjelman mukaan
- sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan (Eremitaasi, Kazanin kirkko, Pietari Paavalin
linnoitus, Iisakin kirkko, Venäläisen taiteen museo)
- 2 x välipala Pietarissa, illallinen 10.10., 2 lounasta
- Venäjän ryhmäviisumi ja sen hankinta sekä rekisteröintimaksu
Hintaan ei sisälly:
- matkavakuutusta
Peruutus- ja maksuehdot:
Matkan voi peruuttaa kuluitta 26.8. mennessä (maanantai). Kulut 27.8. alkaen ovat 100 %
matkan hinnasta. Ennakkomaksu 100 € erääntyy 31.7. ja loppumaksu 19.8.
Ryhmän koko ja ilmoittautuminen
Matkalle voidaan ottaa mukaan 20 (min) - 40 (max) henkilöä (ilmoittautumisjärjestys).
Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.2019. Kysymyksiin vastaa Jukka Salo
(jukkatsalo@gmail.com, tai puhelimella numeroon 040 546 1392).

