Jäsentiedote 6/2022
Hyvät senioriystävät!
Seniorien syyskausi on päässyt vauhdikkaasti liikkeelle. Ja mikä mukavinta, olemme odotettujen
kohtaamisten ohella saaneet nauttia tänä syksynä Suomen luonnon monimuotoisuudesta ihastelemalla
hienoja ruskan värejä täällä etelässä, vaikka muutoin elämmekin poikkeuksellisia aikoja.
Venäjän käsittämätön hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut uskomatonta tuhoa ja humanitäärisen
kriisin. Tämän mielettömyyden seurauksena muuta maailmaa koettelee nyt energiakriisi ja
kansainvälinen taantuma. Tämä väistämättä heijastuu myös meille. Onneksi Suomella on
historiakokemusta kriiseistä. Yhtenäisenä kansakuntana selviämme kyllä. Uskottava puolustus ja tuleva
Nato jäsenyys vahvistaa asemaamme epävarmassa turvallisuusympäristössä. Riittävän energia- ja
elintarviketuotannon omavaraisuuden varmistaminen puolestaan luo pohjaa turvalliselle
tulavaisuudelle.
Vaikka huoli huomisesta ymmärrettävästi saattaa painaa mieltä, senioriväestö on oppinut tulemaan
toimeen. Yhteistyössä, toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin ajoista.
Muistetaan terveysturvallisuus lähikohtaamisissa
Koronasta emme vieläkään ole päässeet irti. Sitkeä ja jatkuvasti muuntuva virusvihulainen ei vaan jätä
meitä rauhaan, rokotuskattavuuden paranemisesta huolimatta. Näin ollen on myös jatkossa syytä
muistaa käsihygienian tärkeys ja tarvittaessa maskin käyttö sekä riittävät etäisyydet ruuhkatilanteissa,
jotta vältytään altistumisilta.
Eloa ja iloa eläkepäiviin senioritoiminnasta
Yhdistyksemme tarjoaa Senioreillemme runsaasti monipuolista ohjelmaa jokapäiväistä arkea
piristämään:
- Senioritreffit ti 15.11.2023 klo 12.00 Pontelassa. Ohjelmasssa on myös syyskokous, jossa valitaan
mm. yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet toimikaudelle 2023 sekä hyväksytään
toimintasuunnitelmna ja talousarvio vuodelle 2023. Kokousmateriaali lähetetään erikseen. Yhdistys
tarjoaa kokouskahvit. Oheisohjelmana tuolijumppa, arvonta ja kahvibingo
- Joululounas ja joulujuhla Voivalan Juhlakartanossa Kaarinassa ma 19.12.2022 klo 13.00.
Jouluista ohjelmaa mm. Tiernapojat saapuvat. Joululounaan hinta 25 € jäsenelle. Yhdistyksen tuki
12 €. Ilmoittautumiset Anitalle 11.12.2022 mennessä. Lounasmenu ja ohjelma liitteenä.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan.
- Waltteri Torikan ja Tuuli Takalan joulukonsertti Turun konserttitalossa la 17.12.2022 klo 19.00
ilmoittautuneille. Yhteiskuljetuksen lähtö srk-talon luota klo 18.00. Konserttimatka kuljetuksineen 60 €,
maksetaan Seniorien tilille.
Erityisesti kannattaa tutustua ja osallistua kerhojen toimintaan pitkän koronatauon jälkeen.
Tervetuloa rohkeasti mukaan!
Boccia-kerho kokoontuu maanantaisin klo 9 – 12 Pontelassa
Kuntokerho Koukkupolvet kuntoilee keskiviikkoisin klo 11.15 – 12.45 Visiitin kuntosalissa
Kaatajat keilakerho kokoontuu ma 21.11. ja 5.12. klo 13.30 – 15.00 Kupittaan Keilahallissa.
Ilmoittaudu Arvi Teppalalle puh. 040 551 3931

Kespelit pelikerho to 10.11., 24.11. ja 8.12 klo 14.00 – 17.00 Piikkiön kirjastossa
Digi -kerho, jossa tutustutaan älypuhelimesta löytyviin arkea hyödyttäviin appeihin ke 16.11. ja 30.11.
klo 15.30 – 17.00 Pontelassa
Lounaskerho ti 22.11. klo 13.00 Tuorlan majatalossa.
Musiikkikerho ke 30.11. klo 17.00 Pontelassa
Piikkiön eläkeläisyhdistysten yhteiset tanssit la 19.11.2022 klo 14.00 – 17.00 Pontelassa
Eläkeläisyhdistysten yhteinen karaokekerho kokoontuu joka pariton sunnuntai klo 15.00 Pontelassa
Senioripiirin syyskokous to 17.11.2022 klo 9.30 alkaen Raision kaupungintalolla. Lähtö Piikkiöstä
srk-talon P-paikalta klo 9.00 kimppakyydein. Kokouksessa mm. kaupunginjohtaja Eero Vainio kertoo
kaupungin kuulumisia, maakuntajohtaja Jari Häkämies puhuu Varsinais-Suomen ajankohtaisista asioista
ja Korsulaulajat esiintyvät
Kahvi ja lounas hintaan 25 €. Ilmoittautumiset Arville viimeistään ti 8.11. puh. 040 551 3931 tai
arvi.teppala@gmail.com. Lähdetään porukalla Raisioon nauttimaan mielenkiintoisesta kokouspäivästä
ja hyvästä senioriseurasta.
Tulevana sunnuntaina vietämme Pyhäinpäivää. Päivä on yksi niistä, jonka traditiot ovat tärkeämpiä ja
tutumpia meille ikäihmisille kuin nuoremmille. Senioriyhdistyksemme tärkeisiin arvoihin kuuluu
perinteiden kunnioittaminen. Arvostamme ja kunnioitamme menneitä sukupolvia. Pyhäinpäivänä
muistamme edesmenneitä omaisiamme ja ystäviämme. Rauhallista pyhäinpäivää.
Muistattehan seurata Piikkiön Seniorien omia kotisivuja ja facebookia.
https://piikkio.senioriyhdistys.fi/ ja facebook.com/piikkionseniorit
Mukavaa joulun odotusaikaa kaikille senioreille! Pidetään edelleen huolta itsestämme ja
läheisistämme!
Ystävällisin terveisin Piikkiön Seniorit
Anita Kairinen
puheenjohtaja
anita.kairinen@elisanet.fi
puh. 040 774 2757

