OKAS-tiedote / syyskuu 2020

Hyvä seniori
Syksy tulee vähitellen ja OKAS aloittelee jälleen toimintaansa. Koronavirus hankaloittaa tilannetta edelleenkin. Periksi emme kuitenkaan anna
vaan jatkamme toimintaa siinä määrin, kun se suinkin on mahdollista.
Aloitamme keskiviikon tapaamiset ja kerhojen toiminta jatkuu osittain.
*Jäsentapaamiset järjestetään toistaiseksi Ravintola Niittylounaassa,
koska Hopeakuu ei vielä pysty ottamaan vastaan isoja ryhmiä (palaamme
kuitenkin Hopeakuuhun heti, kun se on mahdollista). Osallistujamäärää
täytyy kuitenkin Niittylounaassakin rajoittaa ja tilaisuuksiin on
ennakkoilmoittautuminen. Eteen voi tulla myös vierailijoiden videoiminen
ja sitten esitysten striimaaminen tms.
Ensimmäinen jäsentilaisuus oli tänään eli 2.9. ja paikalla oli noin 50
henkilöä. Siellä me ihailimme suurenmoisia Fabergé-esineitä ja iloitsimme
tavatessamme tuttuja.
Seuraava jäsentapaaminen on 30.9. Siitä ilmoitellaan myöhemmin.
Parkkipaikkoja on ylätasanteella jonkin verran. Lisää on alhaalla
parkkihallissa ja sieltä pääsee hissillä ylös.
*Kerhot. Kerhojen tilanne on vielä osittain selvitettävänä.
- Digi-kerho aloittaa tiistaina 8.9. Hopeakuun Aivoriihessä.
Seuraavat tapaamiset ovat 6.10., 3.11. ja 1.12. Jukka Salon johdolla.
- Kirjallisuuskerho aloittaa 23.9. EMY:n tiloissa Rauni Palon johdolla.
23.9. Antti Tuuri, Levoton mieli
21.10. Heidi Köngäs, Mirjami
18.11. Johanna Vuoksenmaa, Pimeät tunnit
- Pelikerho. Tilaselvitys meneillään (Heidi Pyy).
- Bridgekerho. Tilaselvitys meneillään (Erkki Liinanto).
- Joogakerho aloittaa 9.9. Kuitinmäen koululla (ent. Tähtiniitty)
Eila Laxenin johdolla.

- Ompelukerho odottelee parempia aikoja.
- Muistikerho pitää toistaiseksi taukoa.
Kerhojen vetäjät vastaavat mielellään tiedusteluihin.
*Saanko esitellä. Katse kotisivuille
https://olari.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/saanko-esitella/
Jäsenten esittely jatkuu, sillä Eija Kostiainen on ahkeroinut ja seuraavat
esiteltävät ovat Liisa ja Olli Männikkö sekä Jukka Salo.
*Retket. Retki Pokrovan luostariin on peruttu vähäisen kiinnostuksen
vuoksi.
*Teatteri. Teatteriretkiä ei ole toistaiseksi suunnitteilla. Teatterit ovat
supistaneet myytävien lippujen määriä sekä myös lippurahojen kerääminen
ja lippujen jakaminen olisi monimutkaista, sillä yhteiset tapaamiset ovat
rajallisia. Näin toistaiseksi.

OKAS siis ei luovuta vaan toimii edelleen vastoinkäymisistä huolimatta ja
suunnittelee tulevaa syyskautta ja välillä jo kevättäkin. Uskomme, että
kyllä tämä vielä helpottaa.
Tutustukaa siis tiedotteisiimme ja seuratkaa kotisivujamme, sillä
muutoksia varmaankin tulee, esimerkiksi tilojen ja/tai aikataulujen
suhteen.
*Toimintaamme auttaa tietysti myös se, että kaikki maksavat
jäsenmaksunsa (muutamia vielä puuttuu tämän vuoden osalta).
Näin poikkeusaikana meille tulee mahdollisesti ylimääräisiä kuluja, joita
normaalina aikana ei tulisi.
P.S.
Tässä vielä kerhojen vetäjien yhteystiedot:
- Bridge-kerho, Erkki Liinanto, erkki.liinanto@elisanet.fi, 040 555 0219
- Digi-kerho, Jukka Salo, jukkatsalo@gmail.com, 040 546 1392
- Jooga-kerho, eilalaxen@gmail.com, 050 375 4473
- Kirjallisuus-kerho, Rauni Palo, rauni.palo@gmail.com, 050 336 1241
- Peli-kerho, Heidi Pyy, heidipyy43@gmail.com, 044 983 7172

- Golf-kerho, Heikki Halkonen, hihalkonen@gmail.com, 045 310 7646
- Muisti-kerho, pitää taukoa
- Ompeluseura, pitää taukoa

Terveisin
Eila Kari
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