Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
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2.1.2014

Hyvää alkanutta vuotta 2014! Jämsän Hengellisillä ja kulttuuripäivillä 2013 toi ministeri
Paula Risikko valtiovallan tunnustuksena kunniaosoituksen sotaorvoille pääministeri Jyrki
Kataisen ja ministeri Paula Risikon allekirjoittamana. Jatkotoimenpiteitä odotellaan v.2014.
ASIAT:

1. YHTEYSTIEDOT JA TILINUMERO
2. KOTISIVUT
3. KERHOTAPAAMISET ja toukokuun retkitapaaminen 15.5.
4. TEATTERIMATKA TAMPEREEN KOMEDIATEATTERIIN to 3.4.
5. VUOSIKOKOUSKUTSU 13.2.
6. JÄSENMAKSU

1. YHTEYSTIEDOT
Simo Suominen pj Kanukantie 22 28660 Pori p. 02 6376123 /050 3361411
simoe.suominen@dnaiternet.net
Terttu Joensuu varapj. Satakunnank.11 as 36 28100 Pori p. 050 3730633
terttu.joensuu37@gmail.com
Maire Suominen sihteeri Kanukantie 22 28660 Pori p. 02 6376123 / 050 3509708
maire.suominen@dnainternet.net
Toivo Kivelä taloudenh. Järvensivuntie 15 B 34 33100 Tampere p. 0400 594842
toivokiv@elisanet.fi

YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
2. KOTISIVUT

osoite : www.sotaorvot.fi/poseko/
Sieltä on linkki sotaorvot.fi sivulle, sieltä kohdasta ”Kuvia ja kertomuksia sotaorpojen
tapahtumista” löytyy tietoja ja kuvia yhdistysten tilaisuuksista. Omista tapahtumistamme on
siellä nähtävissä kuvia ym. ja myös jäsenkirjeen tietoja.
3. KERHOTAPAAMISET kevätkaudella
Kerhotapaamiset aloitamme tammikuussa Porin Seurakuntakeskuksessa Itäpuisto 14.
II- kerros aina kuukauden toisena torstaina klo 14.00 alkaen. Poikkeus on 16. tammikuuta,
(joka on kolmas torstai). Tapaamiset kestävät 2-2½ tuntia ja aluksi kahvitellaan ja sitten on
ohjelmatuokio sekä yhteislaulua ja keskustelua ja ajankohtaisia asioita. Lopuksi on arvontaa, johon
jokainen voi tuoda pikkupaketin ja yhteislaululla lopetamme.
Tapaamiset:
torstai 16.tammikuuta - ohjelmassa sotaveteraani Pentti Rainion kerrontaa sekä
Jouko Kuusela ja Markku Rantanen musisoivat.
torstai 13.helmikuuta on vuosikokous ja Veikko Lehtonen esittää kupletteja.
torstai 13.maaliskuuta – kuulo ja ikääntyminen sekä kuulokojeet ja kuulon
apuvälineet, kertoo kuuloyhdistyksen edustaja.
torstai 10.huhtikuuta – ohjelma avoin
torstain 15. toukokuuta kerhotapaamista vietetään retkellä Uuteenkaupunkiin.
Lähtö klo 9.00 Porin Seurakuntakeskuksesta, takaisin ollaan noin klo 18.00.
Uusikaupunki ei ehkä monelle meistä ole kovin tuttukaan. Sieltä löytyy merenrantaa ja muuta
luontoa sekä automuseo, puutöitä ja veistoksia, kulttuurihistoriallinen museo ja erilaisia ”puoteja”
ym. Matkakaan ei ole kovin pitkä, noin 100km. Tarkkaa ohjelmaa ja hintatietoja ei vielä ole. Ne
selviävät helmikuun kokoukseen mennessä ilmoittautumisten yhteydessä.
Ilmoittautumiset tapaamisissa tai sihteerille taikka puheenjohtajalle ja maksu tilille 15.4.
mennessä.
KÄÄNNÄ ->

4. TEATTERIMATKA
Tampereen Komediateatteriin torstaina 3.4. on varattu 60 lippua klo 14.00 alkavaan
näytökseen ”Kvartetti”. Tämä unohtumaton komedia on Tampereella mennyt elokuusta 2013
täysille katsomoille ja menestys jatkuu. Se on jo v.2002 Helsingissä esitetty 481 kertaa samoin
täysille katsomoille. Näytöksen kestoaika väliaikoineen on 2tuntia10min.
Lähtö Porin Srk-keskuksesta klo 11.30 ja hinta matkoineen on 40€.
Ilmoittautumiset tapaamisissa tai puhelimitse sihteeri / pj. viimeistään 28.2. Maksu tilille.
5. VUOSIKOKOUSKUTSU
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 13.helmikuuta 2014 klo 14.00 alkaen Porin
Seurakuntakeskuksessa II-kerros. Yhdistyksen tarjoama vuosikokouskahvi alussa.
Kokouksessa käsitellään säännöissä §:ssä 10 määrätyt asiat ja päätetään vuoden 2014 jäsenmaksun
suuruus.
JÄSENMAKSU
Vuodesta 2013 alkaen jäsenmaksuun sisältyy Huoltoviesti-lehti. Liiton jäsenmaksun nousu
aiheuttaa korotuksen jäsenmaksuihin. Jäsenmaksu vuonna 2014 on 16€ sisältäen 4 numeroa
Huoltoviestiä. Samaan osoitteeseen lähetetään vain yksi lehti, jolloin toisen jäsenmaksuksi
tulee 12€ (eli yhteensä 28€, voi maksaa yhdessä).
Maksu tilille vuosikokouksen jälkeen maaliskuun 10.päivään mennessä, tilisiirtolaput ohessa.
HUOM! muistakaa merkitä viitenumero, että maksu ohjautuu oikealle/oikeille henkilöille.
Lisäksi TÄRKEÄ TIEDOTUS:
Yhdistyksellemme on varattu vuoden 2014 Hyvinvointilomien viiden päivän lomajakso
Lautsian lomakeskuksessa, aika 18-23.5.2014. Omavastuuosuus jaksolta 110 euroa
täysihoidolla sisältäen aamiaisen, lounaan, päivällisen ja lomaohjauksen. Yhdistyksestämme
lomajakson vetäjänä on Reino Hurme puh.040 5518958. Häneltä saa hakemuskaavakkeita ja
muuta tietoa. Hakemukset toimitetaan itse Hyvinvointilomien toimistoon 18.2. mennessä. Kutsu
sieltä lähetetään suoraan hakijalle kotiin. Matkan järjestelyt yhteiskuljetuksena.
Hakekaa edullista lomaviikkoa.
MUITA v. 2014 tiedossa olevia tapahtumia:
13.3. Talvisodan päättymispäivä
Porissa tapahtuma ja seppeleenlasku Summan patsaalla ja sen jälkeen tilaisuus Keski-Porin
kirkossa.
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
Porissa vietetään ilmeisesti perjantaina 25.4. juhlaa Lyseolla. Seuratkaa ilmoittelua lehdissä.
18.5. vietetään Kaatuneitten muistopäivää
Allakkaan merkittäväksi:
Syksyn tapaamiset SRK-keskuksessa 11.9, 9.10, 13.11. Elokuussa järjestetään kesäretki,
paikka ja päivä ei vielä tiedossa.
6.-7.9. Hengelliset ja kulttuuripäivät Turussa. Mennään joukolla.
Näistä lisää loppuvuoden jäsenkirjeessä.
Muistakaa ilmoittaa elämäntilanteen- ja osoitteenmuutoksista.
Muistakaa myös ilmoittautua matkoille ja retkille. Pelkkä maksu ei riitä, sillä tieto menee silloin
vain taloudenhoitajalle. Muistakaa myös peruuttaa esteen sattuessa. Kiitos, sihteeri.
Aina voi soittaa tai tekstittää, aamulla, päivällä tai illalla!
RUNSASTA OSALLISTUMISTA toivoenHallitus

