OKAS-tiedote / 19.10.2020

Hyvä OKASin jäsen
”On kurkiaurat lentäneet jo yli pääni pois”.
No, me täällä laitamme myssyn päähän ja menemme tuulta päin.
Toimintamme jatkuu.
Olemme jäntevöittäneet tiedon kulkua niin, että OKAS-tiedote tulee
tästä lähtien toistaiseksi joka toinen maanantai. Siis seuraava tulee
2 viikon kuluttua. Joskus voi olla syytä lähettää pikatiedote, sillä
tällaisena aikana saattaa tulla ohjelman muutoksia.
*Seuraava jäsentilaisuus on keskiviikkona 28.10. klo 14
Niittylounaassa. Vieraanamme on silloin kirjailija, musiikkitoimittaja
Minna Lindgren ja aihe ”Aina on toivoa”. Hän tuo tilaisuuteen myös
kirjoja a´ 20 € (varaa tasaraha mukaan).
Edelleen on voimassa ennakkoilmoittautuminen Marja-Leena
Widstenille sunnuntai-iltaan klo 18 mennessä. Kahvimaksu 3 €
kerätään ovella (tasaraha tai lähimaksullinen pankkikortti). Jos et
pääse paikalle ilmoittautumisesta huolimatta niin muista perua
tulosi, jotta seuraava jonossa pääsee mukaan.
marjalwidsten@gmail.com, 050 548 2740.
Edellytämme maskin käyttöä.
Kotisivuilla voit katsoa joitakin videoituja jäsentilaisuuksia.
*Yhdistyksen syyskokous 11.11. Kokous on Niittylounaassa klo
14 ja yhdistys tarjoaa kahvit. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
10. pykälän sääntöjen määräämät asiat. Esimerkiksi tulevan
vuoden toimintasuunnitelma käsitellään ja vahvistetaan.
Hallituksessa on yksi erovuoroinen jäsen ja hänelle valitaan
seuraaja ja hallituksen kokoonpano vahvistetaan.
Kokouksen jälkeen Matti Kuula kertoo meille aiheesta ”12 askelta
itsenäisyyteen”. Tervetuloa.

*Seniorien sisäliikuntaryhmien toiminta keskeytetään
toistaiseksi 19.10. alkaen koronatilanteen kiihtymisvaiheen
vuoksi. Näin ilmoittaa Espoon kaupungin liikuntapalvelut.
Liikuntapalvelut työstää ja pyrkii käynnistämään seniorien
ulkoliikuntaryhmiä. (Esa Yletyinen, esa.yletyinen@espoo.fi). Liite.
*Saanko esitellä-osastoon tulossa lähiaikoina lisää esittelyjä.
Seuraavina ovat jäsenasioita hoitava Anneli Pohjanhovi sekä Marja
ja Pekka Viinikka. Siis kotisivuilla.
https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/saanko-esitella/
*Kansallisen senioriliiton jäsenkysely. Senioriliitto pyytää
jäsenyhdistysten jäseniä vastaamaan kyselyyn, joka auttaa liittoa
edunvalvontatyön suunnittelussa ja esimerkiksi Patina-lehden
sisällön kehittämisessä. Kertomalla mielipiteesi, voit vaikuttaa
järjestön toimintamuotoihin. Liitto pyytää vastauksia 21.10.
mennessä sähköisesti osoitteessa www.bit.ly@seniori2020.
Liitteenä saatekirje kyselyyn.
*Hiihtomatka Vuokattiin Katinkultaan (Matinkylän seniorit).
Matinkylän senioriyhdistys järjestää hiihtomatkan Vuokattiin,
lähtöpäivä 25.1.2021, ja yhdistyksemme jäsenet ovat tervetulleita
mukaan. Matka käsittää 4 yötä puolihoidolla, 499 €, jos lähtijöitä on
30. Viimeinen maksupäivä on 23.12.2020.
Tarkempia tietoja liitteessä.
Ennakkotietona: Kauneimmat joululaulut 16.12. klo 13 Olarin
kappelissa.
Hyvää syksyä kaikille jäsenille.
Terveisin
Eila Kari
eilakari@hotmail.com
050 403 8229

