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Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
JÄSENKIRJE 1/2016

2.1.2016

Hyvää Uutta Vuotta 2016. 70-vuotisjuhlavuosi on vietetty ja uusi ”arki” on alkanut.
Kiitokset kaikille juhlavuoden ja juhlan järjestelyissä mukana olleille sekä osallistujille.
Kaikki onnistui hyvin ja tästä on hyvä jatkaa. Tässä 2016 kevätkauden asioita.
ASIAT:

1. YHDISTYKSEN TILINUMERO JA YHTEYSTIEDOT
2. KOTISIVUT
3. KERHOTAPAAMISET ja toukokuun retkitapaaminen 12.5.
4. TEATTERIMATKA kesäteatteriin
5. VUOSIKOKOUSKUTSU 11.2.
6. JÄSENMAKSU ja MUITA tiedotuksia
Merkitse : Viitenumeroni on __________kts. Tilisiirto

1. YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
Muistakaa käyttää viitenumeroa kaikissa maksuissa.
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
Maarit Granfors taloud.hoit. Kirvelitie 16 28610 Pori p. 050 5679374
m.granfors@outlook.com
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. Myös kuvia meidän juhlasta.
3. KERHOTAPAAMISET
Kerhotapaamiset aloitamme 14. päivä tammikuuta Porin Seurakuntakeskuksessa
Itäpuisto 14, II-kerros. Tapaamiset jatkuvat aina kuukauden toisena torstaina klo 14.
alkaen. Tapaamiset kestävät 2 – 2½ tuntia kahvittelun, keskustelun, yhteislaulun merkeissä.
Lisäksi on joku ohjelmanumero ja kuullaan ajankohtaisia asioita sekä arvontaa, johon jokainen
voi tuoda pikkupaketin arvottavaksi. Yhteislaululla lopetamme.
Kerhotapaamiset:
- torstaina 14. tammikuuta – ohjelmassa kuullaan Palolaitoksen turvallisuuspäällikkö Jyri
Leppäkosken kertovan ikäihmisten turvallisesta asumisesta sekä vaaratilanteissa
käyttäytymisestä.
- torstaina 11. helmikuuta pidetään vuosikokous klo 14.30 alkaen Seurakuntakeskuksessa ja
kuullaan jotain musisointia.
- torstaina 10. maaliskuuta – tapaamisessa pitää alkuhartauden srk.past. Albert Halonen ja
Rauno Wäre kertoo Sotasampo-palvelusta sekä Sa-arkistosta ja kuvista.
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- torstaina 14. huhtikuuta – tapaamisen ohjelma on vielä avoin..
Lisäksi kerhotapaamisissa kuullaan Palmgren-opiston oppilaiden musiikkiesityksiä.
- torstaina 12.5. retkitapaaminen tehdään Kokemäelle.
Torstaina 12.5. Kokemäelle lähdemme klo 9.00 Noormarkusta (ent. Kunnantalo), 9.15
Porin Srk-keskuksesta ja 9.30 Ulvilasta (Kirjaston piha).Tulokahvit Salkkarissa, tutustumme
Museosiltaan ja sen tarinaan, jatkamme Kokemäen kirkkoon, ruokailemme Ali-Ketolan tilalla
sekä tutustumme ympäristöön ja muihin kohteisiin. Käymme katsomassa porojakin Kriivarin
Porotilalla. Retken hinta on 28€, sis. matkan, kahvit,ja ruokailun.
Ilmoittautumiset kerhotapaamisissa tai sihteeri 25.4. mennessä ja maksu tilille .
4. TEATTERIMATKA 3.7.
Sunnuntaina 3.7. menemme Merikarvian kesäteatteriin katsomaan Markku Pölösen
kirjoittamaa näytelmää ”RIKKAAN RAKKAUS”. Lähtö Porin Srk-Keskuksesta klo 11.00,
Noormarkusta klo 11.15. Hinta matkoineen on 27€. Tarkemmat tiedot ilmoittautuessa.
Ilmoittautuminen 6.6. mennessä ja maksu tilille .
5. VUOSIKOKOUSKUTSU 11.2.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 11.helmikuuta klo 14.00 alkaen Porin
Seurakuntakeskuksessa II-kerros. Aluksi nautimme yhdistyksen tarjoamat
vuosikokouskahvit.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä §:ssä 10 määrätyt asiat. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma, talousarvio, valitaan hallitus ja puheenjohtaja
sekä päätetään jäsenmaksun suuruus ym.
Jos haluatte lisäksi jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, ilmoittakaa siitä
tammikuun loppuun mennessä hallitukselle. TERVETULOA vuosikokoukseen!
6. JÄSENMAKSU ja MUITA tiedotuksia
Jäsenmaksun hallitus päätti pitää ennallaan vuonna 2016. Se on 16€/jäsen ja samassa
osoitteessa asuvalta jäseneltä 12€. Vahvistetaan vuosikokouksessa.
Maksu 11.2. – 11.3. välisenä aikana oheisen Tilisiirron VIITENUMEROA käyttäen.
Merkitkää viitenumero muistiin myöhempiä maksuja varten esim. jäsenkirjeen
etusivulle. Käyttäkää sitä AINA maksuja suorittaessa (voi kysyä puh.johtajalta, jos
viitenumero häviää). Liitolle maksamme kaikista jäsenistä 10€.
MUITA tiedotuksia
Suositut JUMPPA tai KUNTOSALI ja / tai ALLASJUMPPA DiaVireen (Porin
Diakonialaitos) tiloissa jatkuvat perjantaisin 8.1. alkaen. Jumppa tai kuntosali klo 13.00
ja allasjumppa perään tai erikseen klo 14.00. Yksi laji on 4€ ja kaksi lajia yhteensä 6€.
Tervetuloa entiset ja uudet liikkumaan. (Mahdolliset tiedustelut puh.johtaja tai sihteeri).
13.3. vietetään talvisodan päättymispäivää. Ilmoitus lehdissä.
27.4. vietämme Kansallista Veteraanipäivää. Ilmoitus lehdissä.
15.5. vietämme Kaatuneitten muistopäivää kirkoissa ja sankarihaudoilla.
16.6. vietämme Veteraanien kirkkopäivää Luvialla. Ohjelma klo 12.00 Messu sitten
ruokailu ja juhla. Tapahtuma on ilmainen. Ilmoittaudu 6.6. mennessä puh.johtaja tai
sihteeri. Kuljetus tarvittaessa Porin Seurakuntakeskuksesta. Lähtö klo 11.00 .
Syyskuussa mahd. 1.9. tilaisuus Kankaanpäässä. Tarkemmin syyskauden kirjeessä.
Muutokset mahdollisia. Tiedotetaan ilmoittautumisten yhteydessä, tai tapaamisissa,
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jos muutoksia ohjelmiin tulee.
Muistakaa myös peruuttaa ilmoittautumisenne esteen tullessa. Ilmoittakaa myös jos
puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite tai jokin muu asia muuttuu.
Hyvää vuodenjatkoa ja tapaamisiin!

