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OULUN SEUDUN SOTAORVOT RY Jäsenkirje 2020/2
Korona pandemia sekoitti kevään ja kesän suunnitelmamme ja osittain myös syksyn ohjelman. Toivottavasti
suojatoimenpiteiden ansiosta kaikki olemme saaneet pysyä terveinä. Loppuvuoden toimintaa jatketaan
suunnitellulla ohjelmalla. Sotaorpojen tukihankkeen ansiosta voimme järjestää myös uutta toimintaa. Sen
tiimoilta saatte uuden jäsenkirjeen.
Huom! Olethan muistanut maksaa jäsenmaksun.

Mikä on sotaorpojen tukihanke?
Tämän vuoden Huoltoviesti-lehdissä on kerrottu sotaorpojen tukihankkeesta. Kannattaa tutustua.
- Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt sotaorpojen tukihankkeelle avustusta 3:lle vuodelle.
- Hanketta hallinnoi Kaatuneitten Omaisten Liitto ry.
- Hankkeen tavoitteena on mm tukea sotaorpojen elämänhallintaa, sopivan toiminnan saamista ikääntyvien
ihmisten ulottuville, saada mukaan sotaorvot, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet, tukea yhdistysten
toimintaa.
- Oulun seudun Sotaorvot ry on mukana hankkeessa. Hanketta osaltamme hallinnoi yhdistyksen hallitus.
Yhdyshenkilöinä toimivat puheenjohtaja Pentti Kaustinen, varapuheenjohtaja Senja Lamberg ja sihteeri
Maire Jalander. Heihin voitte olla yhteydessä tukihankkeen tiimoilta.

Miten hyödynnämme sotaorpojen tukihanketta?
Voimme järjestää tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana avustuksen piiriin kuuluvaa toimintaa, johon
voimme saada tukea.
Tämän vuoden aikana järjestämme Hyvinvointipäivät, aloitamme Porina- ja Taitopiirin kokoontumiset sekä
katsotaan, onko tarvetta kehittää taitoja puhelin- ja tietokoneryhmässä. Ryhmän perustaminen on selvittelyn alla. Kuuntelemme jäsenistön toiveita mahdollisille uusille käynnistettäville ryhmille. Pyrimme saamaan
toimintaan mukaan myös Oulun ulkopuolella asuvia sotaorpoja.
Kuukausitapaamisissa kerrotaan lisää suunnitelmista ja otamme vastaan ehdotuksia.

Vuoden 2020 loppupuolen toimintaa:
Seuraamme korona epidemian tilannetta ja viranomaisten antamia määräyksiä. Ne saattavat jälleen tuoda
muutoksia ohjelmaamme.
Yhdistys on hankkinut käsidesiä sekä kasvosuojia jaettaviksi tilaisuuksissamme, joten on turvallista tulla.
Porina- ja Taitopiiri kokoontuu Aleksinkulman Myllynurkassa. Askartelijoiden tarvehankintoja varten tarvitaan ilmoittautuminen joko tekstiviestillä tai soittamalla Senja Lambergille puh 050 3593222

Pe 25.9.2020 klo 10.00. Kuukausitapaaminen. Ylikonstaapeli Merja Rasinkangas kertoo ikäihmisten
arjen turvallisuudesta. Yhdistys tarjoaa kakkukahvit. Ei arpajaisia.
To 8.10.2020 klo 11.00-13.00 Porina- ja Taitopiiri. Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille ma
5.10.2020 mennessä.
Pe 23.10.2020 klo 10.00 Kuukausitapaaminen. Pekka Hakaheimon aiheena on Vanhaa Oulua kertomuksin ja kuvin.
Ti 27 Ke 28.10.2020 Hyvinvointipäivät
Lähde virkistymään Rokua Health & Spa kylpylähotelliin leppoisan yhdessäolon ja kevyen liikunnan merkeissä. Eikä vähäisimpänä nauttimaan hyvästä ruokapöydästä ja Rokuan kauniista luonnosta.
Matkat: Yhteiskuljetus lähtee Oulun linja-autoasemalta tiistaina 27.10.2020 klo 8.30. Matkan
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varrella asuvat otetaan mukaan omalta pysäkiltä. Paluu samaa reittiä myöten. Muualta kun Oulun
suunnalta tulevat, kertokaa matkasuunnitelmanne ilmoittautumisen yhteydessä.
Hyvinvointipäivien ohjelma:
Tulopäivä

Lähtöpäivä

klo 11.00 lounas noutopöydästä ravintola Rouskussa
klo 12.00 Infotilaisuus Hyvinvointipäivistä
klo 14.00 mennessä sisäänkirjautuminen huoneisiin
klo 14.30-15.15 ohjattua vesiliikuntaa altaalla tai vaihtoehtoisesti keppijumppaa
klo 15.15 kylpylän poreet ja saunat kutsuvat
klo 18.00 yhteinen päivällinen ravintola Rouskun noutopöydästä
klo 19.00 yhteinen illanvietto

klo 7.00 alkaen aamiainen noutopöydästä
klo 9.00-10.00 kevyttä liikuntaa Rokuan
luonnossa
klo 11.00 lounas noutopöydästä
klo 12.00 huoneiden luovutus
klo 12.00 – 13.00 Lähtökahvit, yhteenveto hyvinvointipäivistä ja ideoita seuraavaan.
klo 13.30 paluu

Omakustanteisesti kylpylästä voi varata hierontoja ja hemmotteluhoitoja. Varaa hoidot etukäteen puh 020
7819200.

Hinta jäsenille on 30€, joka sisältää matkakulut ja osallistumisen hyvinvointipäiville. Maksa matka
yhdistyksen tilille 13.10.2020 mennessä. Yhdistyksen tilinumero on: FI41 5740 8920 0758 57.
Ilmoittautuminen: tiistaihin 13.10.2020 mennessä Maire Jalanderille puh 044 0765588. Hyvinvointipäivillä on tilaa 50 henkilölle. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta ja keräämään voimia talvelle!
To 12.11.2020 klo 11.00-13.00 Porina- ja Taitopiiri Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille
ma 9.11.2020 mennessä. Olisikohan jotakin joulujuhlaan liittyvää
Pe 27.11.2020 klo 12.00 JOULUJUHLA Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasalissa perinteisen ohjelman mukaan. Joulujuhla on jäsenille maksuton, ei jäseniltä peritään 10€. Lisätietoa joulujuhlasta
kerromme syksyn kuukausitapaamisissa, kotisivulla ja lehtien seuratoimintapalstalla.
Ilmoittautuminen to 19.11.2020 mennessä Maire Jalanderille.
To 10.12.2020 klo 11.00-13.00 Porina- ja Taitopiiri Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille
ma 7.12.2020 mennessä.
Torstaina, jouluaattona, 24.12.2020 klo 16.00 Sankaripatsaalla Oulun kuorojen yhteinen lauluhetki ja kunniavartiot aloittavat. Perinteisesti osallistumme kunniavartioon. Vuoromme on ollut
17.00-18.00 välillä. Tarvitaan 2 miestä ja 2 naista. Ilmoittaudu Pentti Kaustiselle.
To 14.1.2021 klo 11.00-13.00 Porina- ja Taitopiiri Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille ma
11.1.2021 mennessä.
Pe 22.1.2021 Kuukausitapaaminen. Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
To 11.2.2021 klo 11.00-13.00 Porina- ja Taitopiiri Askartelijat ilmoittautukaa Senja Lambergille ma
8.2.2021 mennessä.
Pe 26.2.2021 VUOSIKOKOUS. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, valitaan
uusi hallitus sekä muut sääntöjen määräämät asiat. Yhdistys tarjoaa kahvit. Toivomme runsasta
osanottoa!

Muistammehan turvavälit ja hyvän käsihygienian sekä ei oireisena tilaisuuksiin.
Hallitus toivottaa leppoisaa syksyä ja tervetuloa taas mukaan toimintaamme!

