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Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Jäsenkirje 1/2015

2.1.2015

Hyvää vuotta 2015! Jälleen on vuosi mennyt ja aloitamme uuden. Vuosi 2015 onkin meille
juhlavuosi, kun yhdistyksen perustamisesta tulee lokakuussa kuluneeksi 70 vuotta. Sitä
juhlitaan vuoden mittaan ja 70-vuotisjuhlia vietämme sunnuntaina 25.10.2015
Viime vuonna sotaorvot saivat tunnustuksena oman merkin sekä dokumentin valtiovallan
kunnianosoituksena sodan aikaisista uhrauksista ja menetyksistä.
ASIAT:

1. YHTEYSTIEDOT JA TILINUMERO
2. KOTISIVUT
3. KERHOTAPAAMISET ja toukokuun retkitapaaminen 21.5. Laviassa
4. TEATTERIMATKA TAMPEREEN TYÖVÄENTEATTERIIN 28.3.
5. VUOSIKOKOUSKUTSU 12.2.
6. JÄSENMAKSU ja MUITA tiedotuksia

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

YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
2. KOTISIVUT

osoite : www.sotaorvot.fi/poseko/
Sivuilta löytyy kuvia ja kertomuksia tapahtumista, tietoja ja kuvia oman yhdistyksen
tilaisuuksista sekä muiden kotisivun omaavien yhdistysten tietoja. Lisäksi sivuilta löytyy
jäsenkirjetietoja.
3. KERHOTAPAAMISET kevätkaudella
Kerhotapaamiset aloitamme tammikuussa, 15. päivä Porin Seurakuntakeskuksessa Itäpuisto
14. II- kerros, jatkuen aina kuukauden toisena torstaina klo 14.00 alkaen. Poikkeus on 15.
tammikuuta, (joka on kolmas torstai). Tapaamiset kestävät 2-2½ tuntia. Aluksi kahvitellaan, jonka
jälkeen on luvassa jokin ohjelmatuokio sekä yhteislaulua, keskustelua ja ajankohtaisia asioita.
Lopuksi on arvontaa, johon jokainen voi tuoda pikkupaketin. Arvonnan jälkeen lopetamme
yhteislaululla.
Tapaamiset:
torstai 15. tammikuuta - ohjelmassa Diakonialaitoksen esittely ja tietoja DiaViren
kuntoutus- ja liikuntapalveluista sekä mahdollisuuksista osallistua niihin.
Suunnitellaan yhdistyksen oman/omien ryhmien aloittamista.
torstai 12. helmikuuta – vuosikokous sekä musiikkia Palmgren-opiston oppilaiden
esittämänä.
torstai 12. maaliskuuta – Palmgren-opiston oppilaiden musisointia ja ajankohtaisia
asioita.
torstai 9. huhtikuuta – Palmgren-opiston oppilaiden musisointia muu ohjelma avoin
torstain 21. toukokuuta kerhotapaamista vietetään retkellä Laviaan.
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Lähdemme tutustumaan ”uuteen porilaiseen” eli Järvi-Poriin, Laviaan, joka on varmasti monelle
nykyisellekin porilaiselle tuntematonta seutua.
Laviasta kirjoitetaan, että se on Suomi pienoiskoossa. Laviasta löytyy 60 järveä. Tutustuminen
aloitetaan Lavian kirkosta klo 12, jonka jälkeen on ruokailu ja sitten tutustutaan mm. Velhovuoren
vesiputoukseen, Huuhkajavuoren kesäteatteriin ja muuhun seutuun, mitä kaikkea sieltä löytyykään.
Lähtö Laviaan Noormarkusta klo 10.00 (ent.Kunnantalo), Porista klo 10.15 (Srk-keskus) ja
Ulvilasta klo 10.30 (Kirjastotalon piha) sekä jatketaan Kiikoisiin, jossa katsastamme Kiikoisten
Kotiseututalon alueen ja jatkamme siitä Laviaan. Hinta 18€, sis. kuljetus, ruokailu ja tutustuminen.
Maksu tilille sekä ilmoittautuminen tapaamisissa, puh. tai sähköpostilla siht./pj. viimeistään 9.5.
4. TEATTERIMATKA
Tampereen Työväenteatteriin lauantaille 28.3. on varattu 50 lippua klo 13.00 alkavaan
”Evita-musikaaliin”. Tämä suurmusikaali kertoo koko maailman tunteman Evitan, Evita Peronin
myyttisen tarinan. Näytöksen kestoaika väliaikoineen on 2 h 30min.
Lähtö Porin Srk-keskuksesta klo 9.30 Ulvilan Kirjaston pihan kautta, n.klo 9.45. Poikkeamme
mennessä Kiikoisten ABC:llä ruokailemassa, siellä jokainen maksaa itse ruokailun (alle 10€).
Hinta, (joka sisältää lipun 42€ ja matkan 8€) on 50€. Maksu tilille 20.helmikuuta mennessä,
samoin ilmoittautumiset tammi- helmikuun tapaamisissa tai puhelimitse sihteeri / pj. 20.2.
mennessä. Maksusta menee tieto vain taloudenhoitajalle, siksi pitää myös ilmoittautua.
5. VUOSIKOKOUSKUTSU
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 12.helmikuuta 2015 klo 14.00 alkaen Porin
Seurakuntakeskuksessa II-kerros. Yhdistyksen tarjoama vuosikokouskahvi alussa.
Kokouksessa käsitellään säännöissä §:ssä 10 määrätyt asiat ja vahvistetaan vuoden 2015
jäsenmaksun suuruus.
6. JÄSENMAKSU ja muita tiedotuksia
Vuoden 2015 jäsenmaksu on päätetty pitää samana kuin vuonna 2014 eli 16€ / jäsen, sisältää
Huoltoviesti-lehden sekä samassa osoitteessa asuvan toisen jäsenen jäsenmaksu, ei lehteä 12€ (eli
yhteensä 28€, voi maksaa yhdessä).
Maksut vahvistetaan vuosikokouksessa, joten maksu vuosikokouksen (12.2.) jälkeen ja
maaliskuun 10. päivään mennessä tilille oheista tilisiirtolappua ja siinä olevaa viitenumeroa
käyttäen. Viitenumerolla maksu ohjautuu oikealle/oikeille henkilöille.
Jäsenmaksun suorittaminen on yhdistyksellemme taloudellinen asia, koska liitto veloittaa kaikista
jäsenistä 10€/jäsen.
Muita tiedotuksia
Torstaina 11.6. osallistumme Veteraanien kirkkopäivään, jota vietetään tänä vuonna Ulvilassa.
Päivä alkaa klo 12.00 Ulvilan kirkossa, sen jälkeen on ruokailu ja päiväjuhla sekä kahvit.
Ruokailua ja kuljetustarvetta varten ilmoittautumiset 28.5. mennessä siht./pj. Päivän vietto
ruokailuineen ja kuljetuksineen on ilmaista. Lähtöaika Porista klo11.
13.3. Talvisodan päättymispäivä (ilmoitus lehdissä)
27.4. Kansallinen veteraanipäivä (ilmoitus lehdissä)
17.5. vietetään Kaatuneitten muistopäivää
Sunnuntaina 17.5. Liittomme viettää 70-vuotisjuhlaa Helsingissä
Loppuvuoden tapahtumista:
Elokuussa teemme kesäretken, päivä ja paikka vielä avoinna.
Syksyn tapaamiset torstaisin 10.9., 8.10. ja 12.11. Porin Seurakuntakeskuksessa ja
joulukuussa vietetään joulujuhlaa.
Hengelliset ja kulttuuripäivät ovat tänä vuonna Oulussa 5.-6.9.
Sunnuntaina 25.10. vietetään yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa.
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Päivä aloitetaan Keski-Porin kirkossa klo 10.00, jonka jälkeen on seppeleenlasku Sankarihaudalla.
Siirrytään Porin lyseolle, jossa on ruokailu sekä 70-vuotisjuhla.
Seuraavassa, kesäkuun lopulla tulevassa jäsenkirjeessä lisää juhlasta ja syksyn toiminnasta.
Muistakaa ilmoittaa muutoksista eli osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostin tai muun muuttuessa.
Tietysti myös ilmoittautumiset ja peruutukset esteen tullessa ovat tärkeitä ja aina voi kysellä, jos
tulee epäselvyyttä. Muutokset myös jäsenkirjeen suhteen ovat mahdollisia, kun puoli vuotta
eteenpäin suunnitellaan, mutta jotenkin pyrimme aina tiedottamaan.Toivon mukaan kaikki onnistuu.
Hyvää Uutta Vuotta ja tapaamisiin.
HALLITUS

