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Hyvää kesän jatkoa! Syyskausi aloitetaan kesäretkellä.
ASIAT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

YHTEYSTIEDOT JA TILINUMERO
KOTISIVUT
KESÄRETKI KRISTIINAAN 15.8.
KERHOTAPAAMISIA.
HENGELLISET ja KULTTUURIPÄIVÄT 28-29.
MUSIKAALI PORIN TEATTERISSA 25.10.
JOULUJUHLA 12.12.

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 vuoden 2013
tapahtumistamme on siellä nähtävissä kuvia ym.
3. KESÄRETKI KRISTIINAAN torstaina 15. elokuuta
Kesäretkipäivän vietämme tutustumalla Kristiinankaupungin nähtävyyksiin.
Ohjelmassa kiertoajelu kaupungin puutalokeskustassa, lounas pursiseuran ravintola Paviksella,
tutustuminen Lebellin kauppiaantalonmuseoon sekä Carlsron museoon Suurjärven rannalla sekä
iltapäiväkahvit Cafe Amandassa y.m.
Lähtö klo 9.00 Porin Srk-keskuksesta, Noormarkusta n. 9.15, Tuorilan th n. 9.45, perillä n.
10.30. (lähtö takaisin n. klo16.00 - 16.30). Retken hinta 42€, sisältää matkan, ruoan, kahvin ja
opaspalvelun. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.
Maksu tilille sekä ilmoittautuminen puhelimella sihteerille tai puh.johtajalle viimeistään 1.8.
4. KERHOTAPAAMISET syyskaudella
Kerhotapaamiset jälleen syyskuusta alkaen Porin Seurakuntakeskuksessa Itäpuisto 14. IIkerros aina kuukauden toisena torstaina klo 14.00 alkaen, ( kesto noin 2-2½ tuntia).
Tapaamisissa aluksi on kahvihetki, seuraavaksi ohjelmallinen jakso yhteislaulua unohtamatta.
Keskustelulle ja kuulumisien käsittelylle jää myös aikaa. Lopuksi on tuotujen arvontapakettien
arvonta ja loppulaulu.
Tapaamiset:
torstai 12. syyskuuta klo 14.00 – vietetään maakuntalaulujen merkeissä
torstai 10. lokakuuta klo 14.00 – esiintyy Akusti Suominen laulu
torstai 14. marraskuuta klo 14.00 – runoja Vuokko Karjala ja Alli Leppisaari,
musiikkia viulisti Anita Salmi
torstai 12. joulukuuta klo 14.00 joulujuhla Juhlatalo Hakalinnassa Pomarkussa

5. HENGELLISET ja KULTTUURIPÄIVÄT 28 – 29.9. JÄMSÄSSÄ
Jämsään olemme varanneet huoneet lauantain ja sunnuntain väliseksi yöksi Hotelli Jämsästä
(Kauhkialantie 111) 30:lle hengelle. Lähtö klo 11.00 Porin Seurakuntakeskuksesta.
Huoneen hinta buffet-aamiaisella on 41€/henkilö kahden hengen huoneessa, jokainen maksaa
hotellilla oman huoneensa ennen kotiinlähtöä.
Matka 30€ ja lauantain ruokailu hotellille saavuttaessa 15€, yhteensä 45€ /henkilö. Maksu
tilille ja myös ilmoittautuminen 17.8. mennessä. Osallistumismaksu 25€ kerätään matkalla.
Osallistumismaksuun sisältyy Jämsässä kaikki muu eli tulokahvi ja iltajuhla lauantaina sekä
ruokailu, pääjuhla ja lähtökahvit sunnuntaina.
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään
20 henkilöä.
Päivien ohjelmista on kerrottu Huoltoviestilehdessä ja myös KOL:n sivulla www.kolry.fi.
6. MUSIKAALI PORIN TEATTERISSA perjantaina 25.10. klo 13.00
Perjantaiksi 25.10. on varattu 60 lippua Porin teatterissa esitettävään yhteen tunnetuimpaan
ja pidetyimpään musikaaliin ”THE Sound OF Music”. Näytös alkaa klo 13.00 ja lipun hinta
on meille 29€.
Ilmoittautumiset tapaamisissa tai puh. sihteerille viimeistään 1.10 ja samoin maksu tilille
viimeistään 1.10.
7. JOULUJUHLA 12.12.
Joulujuhlaa vietetään tänä vuonna torstaina 12. joulukuuta Juhlapalvelu Hakalinnassa
Pomarkussa klo14.00 alkaen. Lähtö Porin Srk-keskuksesta klo 13.30 ja Noormarkusta
n. 13.45. Hakalinna sijaitsee Valtatie 23:n välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Vanhatie 25.
Ohjelmassa jouluaterian lisäksi jouluista ohjelmaa, pikkupaketti mukaan. Joulupukki tonttuineen
jakaa paketit. Hinta on 30€. Maksu tilille marraskuun aikana ja ilmoittautuminen tapaamisissa
tai puhelimitse sihteerille marraskuun loppuun mennessä.
MUITA TAPAHTUMIA syyskaudella
Itsenäisyyspäivä 6.12. Keski-Porin kirkossa (myös muissa jäsenalueemme kirkoissa) seppeleenlaskuineen.
Joulumyyjäiset 14.12 Porin Seurakuntakeskuksessa. Osallistumme joulumyyjäisiin mikäli
saamme myös puuro- ja kahvimyynnin (ilmoitamme tästä erikseen tapaamisissa tai tekstiviestillä /
sähköpostilla niille, joiden osoite on meillä).
Muuta
Keväällä luvattu sotaorpotunnus edellyttää rekisteröintiä, jos tunnette sotaorpoja jotka eivät
ole vielä rekisteröityneet kehottakaa ottamaan yhteyttä ja hoitamaan rekisteröinti.
Ottakaa yhteyttä, jos kysyttävää, ilmoitettavaa tai jotain muita asioita tulee mieleen.
Muistakaa myös ilmoittautua matkalle. Pelkkä maksu tilille ei aina tule järjestäjien tietoon.
Muistakaa myös peruuttaa tehty ilmoittautuminen esteen sattuessa.
Myös muista muutoksista, kuten osoitteen-, sähköpostiosoitteenmuutoksista ym. pyydämme
ilmoittamaan.
Muutokset myös tämän jäsenkirjeen tietoihin ovat mahdollisia. Viestitämme mahdollisista
muutoksista. Jäsenmaksun maksaminen on myös tärkeää koska siitä menee 6€ liitolle sillä
jäsenet saavat Huoltoviesti lehden. (ne jotka maksavat 13€)
TERVETULOA OSALLISTUMAAN !
Hallitus

