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Hyvää Uutta Vuotta 2017
Vuotta 2017 vietetään Suomi 100 vuotta merkeissä. Veteraanijärjestöjen yhteinen juhlapäivä
on 27.4. Cygnaeuksen koulun ruokalassa. Juhlassa esiintyy mm. Porin Veteraanilaulajat
vahvistettuna Rauman Iskun laulajilla. Mukana on myös muita paikallisia taiteilijoita
(seuratkaa lehtitiedotuksia).
Veteraanijärjestöt keskittyvät ensi vuonna yksinäisyyden ongelmiin, yhdessä apua
tarjoavien tahojen kanssa.
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1. YHDISTYKSEN TILINUMERO on FI58 5700 7820 0249 55
YHTEYSTIEDOT
Simo Suominen pj. Kanukantie 22 28660 Pori p.050 3361411 Huom! Lankapuhelin poistettu
simoe.suominen@dnaiternet.net
Valio Paulamäki varapj. Lemmontie 8 A 28370 Pori p. 040 5412828
liisa.alinentalo@hotmail.com
Maire Suominen sihteeri Kanukantie 22 28660 Pori p. 050 3509708 Lankapuhelin poistettu
maire.suominen@dnainternet.net
Maarit Granfors taloudenhoitaja Valtakatu 25 28100 Pori p. 050 5679374
m.granfors@outlook.com
2. KOTISIVUT
osoite: www.sotaorvot.fi/poseko/
Sivuilta löytyy jäsenkirjetiedot, kuvia, tietoja ja kertomuksia oman yhdistyksen
tapahtumista sekä muiden kotisivun omaavien yhdistysten tilaisuuksista sekä
Kaatuneitten Omaisten Liiton tietoja.
3. KERHOTAPAAMISET
Kerhotapaamiset ovat Porin Seurakuntakeskuksessa, Itäpuisto 14, II-kerros
klo 14. alkaen (kesto noin 2-2½ tuntia). Kahvitellaan, keskustellaan, lauletaan, kuullaan
ajankohtaisia asioita sekä jotain ohjelmaa ja lisäksi arvontaa, johon jokainen voi tuoda
jotain pientä arvottavaa. (tapaamismaksu on 2€ siäsltää kahvin, pullan ja yhden arvan).
Kerhotapaamiset ovat:
- torstaina 12. tammikuuta – ohjelmassa mm. Kristian Nevalaisen ja sellisti Ruth
Lehtolan musisointia.
- torstaina 9. helmikuuta – pidetään yhdistyksen vuosikokous, juodaan vuosikokouskahvit,
lisäksi arvontaa ym.
- torstaina 9. maaliskuuta – Pentti Laakson lausuntaa, muu ohjelma vielä avoin.
- torstaina 20. huhtikuuta – ohjelma avoin
Toukokuun retkitapaaminen torstaina 11.5.
Retki suuntautuu Eurajoelle. Lähdemme Porin SRK:keskuksesta klo 10.00 ja Noormarkusta
klo 9.45, mikäli sieltä on tulijoita. Ensin tutustumme Välimaan torppaan roolihenkilöillä,
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jossa torpan väki elää 1930-lukua. Jatkamme Vuojoen Kartanoon lounaalle, joka sisältää
alkupalapöydän, pääruoan lisäkkeineen, leipävalikoiman, jälkiruoan, kahvin tai teen. Lounaan
jälkeen roolioppaan johdolla mielenkiintoinen kartanokierros kartanon saleihin, historiaan ja
nykypäivään sekä puutarhaan. Siirrymme Apteekkimuseoon, jossa on esillä 1940-45 luvuilla
toiminut apteekki. Jatkamme Irjanteelle, jossa tutustuminen Irjanteen kirkkoon (v.1731) sekä
Maatalousmuseoon, jossa koulu- ja kotiseutumuseo ja kalastusosasto. Paluu n. klo. 17.00
Retken hinta sis. matkan, ruokailun, kartanokierroksen ja muut opastukset on 40,00€.
Ilmoittautuminen Maire/Simo ja maksu tilille 21.4. mennessä.
4. KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 9.2.2017 klo 14.00
Yhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 9. helmikuuta 2017 klo 14. alkaen Porin
Seurakuntakeskuksessa II-kerros. Aloitamme vuosikokouskahvilla.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä 10§ määrätyt asiat. Esitetään vuosikertomus,
tilinpäätös, toimintasuunnitelma, talousarvio, valitaan puheenjohtaja ja hallitus sekä vahvistetaan
jäsenmaksun suuruus ym. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen
käsiteltäväksi, niin ilmoitus hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Tervetuloa!
5. HYVINVOINTILOMA 22.5. - 27.5.2017
Yhdistykselle on myönnetty Hyvinvointilomaviikko Lehmirannan lomakeskukseen Salossa.
Lomaviikko alkaa 22.5. majoittumisella klo 14.00 ja päättyy 27.5. klo 11.30 lähtölounaaseen.
Aiheita on muistin kehittämisestä liikuntaan. Hakuaikaa on 21.2.2017 asti. Hakemuslomake on
oheisena. Täyttäkää jokainen kohta huolellisesti, myös kohta 7. perustelut kolme kohtaa tarkasti.
Yhdistyksestämme hyväksytään 30 henkilöä lomalle. Tieto hyväksytyille tulee suoraan hakijalle
Samalla tulee lasku tuetun loman omavastuu osuudesta 20€/vuorokausi = 100€/ viikko. Matka
järjestetään sitten yhteiskuljetuksena. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/19597 .
6. JÄSENMAKSU, OTSOLAN LUENTOSARJA ja muita TIEDOTUKSIA
Tilinsiirtolomake on jäsenkirjeen mukana. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan vuonna 2017,
vahvistus vuosikokouksessa. Maksu on 16€ /jäsen, paitsi samassa osoitteessa asuvalta 12€.
Maksu tilille vuosikokouksen jälkeen, eräpäivä on 10.3. viitenumeroa käyttäen. Samaa viitenumeroa voi käyttää muissakin maksuissa, varsinkin, jos joku muu hoitaa laskujen maksun.
Muistakaa maksaa jäsenmaksu, sillä Liitolle maksamme kaikista jäsenistä 10€/jäsen.
OTSOLAN LUENTOSARJA
Otsolan kansalaisopistossa Porissa, Juhana Herttuankatu 16 pidetään keväällä yleisöluentosarja: He ovat tehneet enemmän kuin me. Luentosarjassa kerrotaan viime sotien vaikutuksista
eri ihmisryhmien kohtaloihin Suomessa. Se järjestetään yhteistyössä veteraanijärjestöjen ja Lottaperinne Pori ry:n kanssa neljänä peräkkäisenä perjantaina klo 18.00-19.30. Luennot ovat 3.2.
Sotavuodet, pula-aika ja jälleenrakentaminen, 3.3. Sotalesket ja -orvot sodanjälkeisinä
vuosikymmeninä, luennon pitää Toivo Kivelä, 7.4. Oliko isoäitisi lotta ja 5.5. Sotainvalidit
edellä käyden – vammoista huolimatta. Lähtekää kuuntelemaan.
Alustavana tietona, että Elokuussa lauantaina 13.8 teemme retken Marielundiin järjestettäville
suvijuhlille, ennakkotiedon mukaan. Retken toteutuessa hinnaksi tulee vain matkan hinta 10€
(ruokailu on ilmainen). Asiasta lisää syyskauden jäsenkirjeessä.
DiaViren jumpat jatkuvat 20.1. - 26.5. välisenä aikana edelleen perjantaisin. Jumppa tai kuntosali
klo 13. alkaen ja vesijumppa klo 14. alkaen. Hinnat ovat 5€ tai 7€. Mahdolliset tiedustelut Pirkko
Lehtinen puh. 044 3015037.
Muita TIEDOTUKSIA:
27.4. yhteinen Suomi 100 vuotta juhlapäivä Cygnaeuksen koululla (lisätietoja lehdissä)
21.5. vietetään Kaatuneitten muistopäivää
13 .6. vietetään Seutukunnallista kirkkopäivää Eurassa
Muutokset mahdollisia. Muistakaa myös mahd. peruutukset tai muut muuttuvat asiat.

