Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
JÄSENKIRJE 2/2016

28.6.2016

Yhdistyksemme matka kahdeksannelle vuosikymmenelle on hyvällä alulla.
Toiminta jatkuu vireänä. Liittomme on saanut uudet puheenjohtajat ja odotamme,
että heidän myötävaikutuksellaan on avoin ja toimelias aika tulossa. Jatkamme
toimintaa entiseen tapaan toivoen jäsenistön aktiivista osanottoa toimintaan edelleen.
Seutukunnalliseen kirkkopäivään Luvialla 16.6. osallistui kaksikymmentä jäsentä.
Päivä ohjelmineen ja ruokailuineen oli todella hyvin järjestetty.

ASIAT: 1. YHDISTYKSEN TILINUMERO JA YHTEYSTIEDOT
2. KOTISIVUT
3. KESÄTEATTERI MERIKARVIALLA 3.7.
4. KERHOTAPAAMISET 8.9., 13.10. ja 10.11. sekä Kankaanpää 1.9.
5. ELOKUUN RETKI NAANTALIIN 11.8.
6. HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT HÄMEENLINNASSA 18.9.
7. JUMPPA / KUNTOSALI / ALLASJUMPPA pe. 9.9. alkaen
8. JOULUJUHLA 15.12.

9. MUITA TAPAHTUMIA JA ASIOITA
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(at)dnaiternet.net
Valio Paulamäki varapj. Lemmontie 8 A 28370 Pori p. 040 5412828
liisa.alinentalo(at)hotmail.com
Maire Suominen sihteeri Kanukantie 22 28660 Pori p. 02 6376123 / 050 3509708
maire.suominen(at)dnainternet.net
Maarit Granfors taloud.hoit. Kirvelitie 16 28610 Pori p. 050 5679374
m.granfors(at)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 ja myöskin kuvia 70-vuotisjuhlasta sekä 15.5.2016 Kaatuneitten
muistopäivän seppeleenlaskusta Porin sankarihaudalla.
3. KESÄTEATTERI MERIKARVIALLA 3.7
Kesäteatteriin on lähdössä yhteensä 35 henkilöä. Auto lähtee Porista klo 11.00 ja Noormarkusta
klo 11.15. Ensin mennään ravintola Rantahuoneelle, jossa voi ruokailla tai kahvitella ja
tutustutaan vähän ympäristöön. Näytös alkaa klo 14. ja sen jälkeen on mahdollisuus hankkia
kalaa kotiinviemisiksi ym.
4. KERHOTAPAAMISET
Kerhotapaamiset jatkuvat Porin Seurakuntakeskuksessa II-kerros klo 14.alkaen. Kahvilla
aloitetaan, lauletaan, kuullaan jotain ohjelmaa ja keskustellaan sekä arvotaan. Arvontaan saa
tuoda jotain pientä arvottavaa. Kerhomaksu on edelleen 2€ sisältäen kahvin sekä yhden arvan.
KÄÄNNÄ

Kerhotapaamiset:
torstaina 8.9. - lauluryhmä Flikat on luvannut tulla laulamaan ja lisäksi jotain asiaohjelmaa.
torstaina 13.10. - laulamme yhdessä tuttuja lauluja hanuristi Sakari Ahvenniemen säestyksellä.
torstaina 10.11. - ohjelmassa myös jotain musisointia ym.
Lisäksi torstaina 1.9. järjestetään sotaorpotapaaminen Kankaanpäässä. Kokoonnutaan K:pään
työväentalon tiloissa Torikatu 9. (sisäänkäynti Paasikivenkadun puolelta) klo 13.00 alkaen.
Kuullaan ajankohtaisia asioita, yhteislaulua ja muuta mukavaa sekä ruokaillaan. Ruuan hinta
on kahveineen 10 euroa, maksu perillä (tasaraha).
Ilmoittautumiset 28.8. mennessä:
Kankaanpäästä ja ympäristöstä tulevat Leevi Aarniokoskelle puh. 040 7271064
Kiikoisista ja Laviasta tulevat Veikko Palosaarelle puh. 050 5937107
Porista ja muualta tulevat Maire Suomiselle 050 3509708.
Ei järjestetä yhteiskuljetuksia (sovitelkaa lähtijöiden kanssa).
5. ELOKUUN RETKI NAANTALIIN TORSTAINA 11.8.
Elokuiselle retkelle Naantaliin lähdemme 11.8. Ulvilasta klo 7.45 ja Porin Srk-keskuksesta klo 8.
Naantalissa n. klo 10 juomme tervetulokahvit Cafe Amandiksessa luostarikirkon luona.
Opas tulee kahvilaan ja siitä lähdemme tutustumaan luostarikirkkoon ja vanhaan kaupunkiin ja sen
tarinoihin klo 12.30:neen, jonka jälkeen ajamme Rymättylän Poikkoon, Ravintola Pohjankulmaan
saaristolaislounaalle seisovasta pöydästä. Sitten tutustumme opastetulla kävelykierroksella
Tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhaan klo 14.30-15.30 ja sitten kotimatkalle.
Retken hinta, kun lähtijöitä 40-50 henkeä (sis. matka ja ruokailu ja opastus) on 49€.
Ilmoittautuminen Maire tai Simo (kats.yhteystiedot) 25.7. mennessä ja samoin maksu 49€ tilille .
6. HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT HÄMEENLINNASSA 18.9.
Hengelliset ja kulttuuripäivät ovat tänä vuonna 17.-18.9.Hämeenlinnassa. Osallistumme päiville
sunnuntaina 18.9., jos keskim.30 lähtijää löytyy. Silloin matkan hinnaksi tulee 20€/henkilö ja
lisäksi osallistumismaksu 30€, johon sisältyy kahvit ruokailu ja ohjelma. Lähtö klo 7.00 Porin Srkkeskuksesta. Matkan maksu 20€ tilille ja ilmoittautuminen Maire tai Simo 8 elokuuta mennessä.
Osallistumismaksu 30€ kerätään matkalla. Päiville on osallistunut 6-700 sotaorpoa ja muita
kaatuneitten omaisia. Lähdetään viettämään mielenkiintoista päivää.
7. JUMPPA / KUNTOSALI / ALLASJUMPPA pe. 9.9. alkaen
Jumpat jatkuvat jälleen perjantaisin 9.9. alkaen. Klo 13. alkaa kuntosali tai salijumppa ja klo14.
allasjumppa. Entiset ja uudet ”jumppaajat” tervetuloa mukaan.
8. JOULUJUHLA 15.12.
Joulujuhlaa vietämme tänä vuonna Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa, Kelankaari 4.
klo 13.00 alkaen. Aloitamme herkullisella jouluruokailulla sekä jouluisella ohjelmalla.
Kuntoutuskeskus tarjoaa lisäksi luennon ja laulamme joululauluja sekä vaihdamme pikkupaketit.
Lähtö klo 11.30 Porin Srk-keskuksesta ja klo11.45 Noormarkusta. Reittien varmistus
ilmoittautuessa. Ilmoittautuminen Maire tai Simo 25.11 mennessä ja samoin maksu 30€ tilille.
9. MUITA TAPAHTUMIA JA ASIOITA
6.12. vietetään Itsenäisyyspäivää kirkoissa ja sankarihaudoilla seppeleenlaskussa.
.
Sotaleskille ja omaisille tiedoksi, että Liiton kautta jaetaan tänä vuonna 300 euroa / sotaleski
kotona asumisen tai kuntoutuksen tueksi tai virkistykseen y.m. Muistakaa käyttää.
Hyvinvointilomalle vuonna 2017 pääsyanomus on lähetetty, 5vrk:n loma-aikatoivomuksena
on toukokuu 2017. Tieto pääsystä tulee tämän vuoden syyskuussa, jolloin palataan asiaan.
Suomi 100vuotta itsenäisyyttä tulee täyteen ensi vuonna, jolloin on erilaisia tapahtumia.
Toivomuksia:
Muistakaa ilmoittautua ja maksaa sekä peruuttaa esteen sattuessa. Aina voi soittaa tai laittaa
viestin tai myöskin sähköpostilla tiedottaa muutoksista tai muista asioista tai toiveista.
Muistakaa myös maksaa jäsenmaksu, ellei jo hoidettu. Sillä takaamme yhdistyksen toimintaa.
Hyvän loppuvuoden toivotuksin.

