Jäsentiedote 4/2022
Hyvä Piikkiön Seniorit ry:n jäsen!
Piikkiön seniorilaiset olivat ihastelemassa aurinkoisena toukokuun perjantaina Ruissalon sini- ja
valkovuokkoja ja komeita, vanhoja tammipuita jokavuotisen seniorikävelyn ohella. Ihanaa, että kesä on
tuloillaan.
Senioriyhdistyksemme on saanut uuden jäsenen, Marjo Ketolan. Toivotamme kaikki Marjon
sydämellisesti tervetulleeksi aktiiviseen ja iloiseen joukkoomme.
TULEVAA OHJELMAA
Senioritreffit ti 17.5.2022 klo 12.00 Pontelassa. Olemme kutsuneet tilaisuuteen vieraaksi myös
Kaarinan senioriyhdistyksen jäseniä. Ohjelmassa videoesitys ”Custu Castrum 1522” eli Markku
Pohjolan 30 minuutin esitys Kuusiston Piispanlinnasta sen viimeisistä kukoistusvuosista ennen
tanskalaisten tuhoisaa hyökkäystä.
Hallitus on valinnut tummansiniset pikeepaidat yhdistyksemme miehille ja naisille. Paitamallit ovat
esillä tilaisuudessa ja niitä voi tuolloin myös tilata. Pikeepaita maksaa 16 € seniorien logolla
varustettuna.
Tilaisuudessa myös kahvitarjoilu, arpajaiset ja tuolijumppaa.
Boccia -kerho maanantaisin klo 9.00 – 11.00 Pontelassa
Koukkupolvet keskiviikkoisin klo 11.00, Visiitin kuntosalissa (25.5. kevätkauden viimeinen
kerta)
Kespelit to 19.5. klo 14.00 Piikkiön Kirjastossa
Kaatajat -keilakerho ma 23.5. klo 13.30 Kupittaan Keilahallissa
Lounaskerho ti 24.5.2022 klo 13.00 Tuorlan majatalossa
Kevään kotiseutumatka Hämeenlinnaan ma 30.5.2022 lähtö klo 9.00 Piikkiön srk-talon luota.
Ohjelmassa mm. aamupäiväkahvit ja tutustuminen nahkurin verstaaseen, lounas Vanajanlinnan
golfklubilla, tutustuminen Kyyrölän savipajaan ja Hämeenlinnan kirkkoon sekä käynti Aulangolla.
Iltapäiväkahvit Wetterhoffin käsityötalossa. Opas mukana Hämeenlinnassa. Retken hinta 85 €, jos
mukaan saadaan 25 osallistujaa. Ystäväsi on myös tervetullut mukaan. Ilmoittautumiset Heli
Kavaltolle puh. 050-1315 tai heli.kavalto@gmail.com 20.5.2022 mennessä.
Yhdistyksemme on varannut 25 lippua Piikkiön Sipilänmäen kesäteatteri näytökseen ”Mistä
rakkaus alkaa” to 16.6.2022 klo 19.00 . Lippujen hinta 20 € ja lippuvaraukset Arvi Teppalalle
30.5.mennessä.
”Ihmiselon sivuraiteet vievät katsojat keskelle pikkukaupungin pihapiiriä, kirjavan asukasyhteisön
käänteisiin. Työtön näyttelijä Martti huomaa perineensä huoneiston vanhasta monen asunnon
puutalosta. Värikäs elämä tulee vastaan jo tutustumisen ensi metreillä. Ja nurkan takana uhkaa
purkuintoinen puskuvoimainen uudisrakentaja.
Vastakkain ovat rakkaus ja raha sekä siinä välissä pienten ihmisten nouseva voima. Tarinaa vie
eteenpäin musiikki, jonka tekijänä on tuttu nimi – Paul Anka. Ikivihreiden sävelten kautta eletään
arjen musikaalia.”
Loppupeleissä kysytään, kenellä on hallussaan onnen avaimet eli voittajan vihje.
Käsikirjoitus Matti Kuikkaniemi, ohjaus Laura Hurme ja musiikki Paul Anka

Piikkiön eläkeläisyhdistysten yhteinen Boccia -turnaus to 19.5. klo 12.00 Pontelassa
Kemiönsaaren seniorit kutsuvat meidät senioripiirin kotiseutupäivään ke 24.8.2022. Retki
Kemiönsaaressa toteutetaan linja-autoilla. Linja-auto tulee Turusta, joten mukaan pääsee Piikkiöstä.
Retken hinta 75 € , museokorttilaisilta 70 €. Retkiohjelma ja ilmoittautumisohjeet tämän kirjeen
liitteenä.
Lähtekäämme joukolla mukaan senioripiirin kotiseutupäivään. Vietetään leppoisaa kesäpäivää
yhdessä muiden seniorien kanssa.
Piikkiön eläkeläisyhdistysten yhteiset lauantaitanssit jatkuvat Pontelassa syyskaudella 2022
klo 14 -17 seuraavina päivinä 17.9., 15.10. ja 19.11.
Jäsenillemme jo nyt tiedoksi, että olen varannut lippuja Turun kaupunginteatterin syyskauden
musikaaliin ”Hiljaiset sillat” ti 1.11.2022 klo 19.00. Kuljetus järjestetään. Ilmoittautumisesta
tiedotetaan myöhemmin.
Huhtikuun senioritreffeillä jäsenemme vastailivat hallituksen laatimaan kyselyyn, jossa
tiedusteltiin jäsenten mielipidettä yhdistyksen nykyisestä toiminnasta ja toiveita tuleville vuosille.
Sydämellinen kiitos vastauksistanne. Lähetän saman kyselylomakkeen tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Toivon, että ehtisit vastata kysymyksiin, jos et vielä senioritreffeillä sitä tehnyt, ja lähettäisit
vastauksesi minulle. Olen kiitollinen vastauksistasi.
Muistattehan seurata Piikkiön Seniorien omia kotisivuja ja facebookia.
https://piikkio.senioriyhdistys.fi/ ja facebook.com/piikkionseniorit
Kaunis, kirkas aurinko paistaa, metsät, kummut kultaa. Kulje kanssain helmahan luonnon,
huolet haihtuu sulta.
Aurinkoista ja rentouttavaa kesäaikaa
Sinulle ja läheisillesi toivoo
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