SALON SENIORIOPETTAJAT RY

JÄSENKIRJE 1/2021

ARVOISA SENIORIOPETTAJA!
Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi joukkoomme! Jäsenrekisterin mukaan meitä on jo 207. Suureneva
joukkomme kannustaa meitä pyrkimään palvelemaan Teitä entistä paremmin. Tämä jäsenkirje tulee
kirjeenä vain niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole yhdistyksen tiedossa. Postituskustannusten
vuoksi lähetämme postitse vain yhden jäsenkirjeen vuodessa. Toinen jäsenkirje syksyllä tulee sähköpostitse
niille, joilla on sähköpostiosoite. Ilmoitamme tapahtumistamme vuoden aikana pääsääntöisesti
sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla os. www.salonsenioriopettajat.osj.fi Vinkatkaa siis tapahtumista
tuttavasenioriopettajille. Meidät tavoittaa myös puhelimitse tarvittaessa. Yhdistyksen puheenjohtajan
Anne Eurola-Ristolan yhteystiedot: eurolaristolaanne@gmail.com ja puh.+358505753495 ja sihteerin Kirsti
Skyttä, kirppusky@gmail.com tai puh. +358407381096.
Toivomme edelleen, että ilmoitatte sähköpostiosoitteenne mahdollisimman pian joko sihteerille tai
puheenjohtajalle. Sähköpostiosoite tulee ainoastaan yhdistyksen tiedonvälitykseen ja sitä ei luovuteta
ulkopuolisille.
Toiveita ja palautetta:
Jotta osaisimme paremmin palvella ja järjestää toimintaa sekä tapahtumia, toivomme jäseniltämme
ehdotuksia, minkälaista toimintaa ja tapahtumia eniten yhdistykseltämme odotetaan. Esimerkkejä
toiminta- ja tapahtumamuodoista: Matkoja lähelle ja kauemmas, retkiä, teatterimatkoja, esitelmiä,
tutustumiskäyntejä, liikuntaa ja kunnon ylläpitoa, musiikkitapahtumia ym.
Toimintaa on keväälle 2021
Korona-tilanteesta johtuen voimme joutua perumaan suunnitellut tilaisuudet tai tekemään muutoksia
aikatauluihin ja paikkoihin. Niistä ilmoitetaan sähköpostitse sekä nettisivuillamme.
* Vuosikokous 25.2.2021 klo 14.00 alkaen Marja Kankareen juhlatila Perniöntie 11. Esillä
vuosikokousasiat, mm. uusien hallitusjäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Vuosikokoukseen
ilmoittautuminen viimeistään 20.2.2021 kirppusky@gmail.com tai puh.0407381096. Virallinen kutsu
kokoukseen on tekstin jälkeen.
* Kevään Pilates-ryhmä järjestetään tällä hetkellä etänä ja sitä vetää edelleen Mari Koski. Lisätietoja antaa
lehtonen.marjak@gmail.com
Seniorivenyttely on tällä hetkellä tauolla liikuntasalien sulkemisen vuoksi. Mikäli toiminta jatkuu,
ilmoitetaan siitä jäsenille hyvissä ajoin sähköpostissa ja nettisivuilla.
* Digitaitoja eli oman älykännyn, tabletin tai läppärin käyttöön opastetaan huhtikuussa kahtena kertana
torstaina 8.4. ja 15.4. klo 14-16 Salon kirjaston Laurin salissa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut ottaa vastaan
virve.noges@pp1.inet.fi tai puh 0407547104. Maksimi osallistujamäärä kumpanakin päivänä on 15
henkilöä.
*Oman yhtyeemme Exopen järjestämä lauluilta on tarkoitus järjestää huhtikuun lopussa, tarkkaa aikaa ei
ole vielä sovittu.Lauluillasta tiedotetaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.
* Kevään ulkoilutapahtuma järjestetään 20.5.2021 klo 13 alkaen Salon Vuohensaaressa. Ohjelmassa
lounas ja munkkikahvit Vuohensaaren ravintolassa sekä mukavaa ulkoiluohjelmaa. Yhdistys tarjoaa
tarjoilun muuten, mutta kulujen peittämiseksi osallistujat maksavat 5 € omavastuuosuuden. Mukaan
mahtuu 25 nopeimmin ilmoittautunutta ja ilmoittautumiset virve.noges@pp1.inet.fi
Tule mukaan toimintaamme!
Anne Eurola-Ristola, puheenjohtaja

Kirsti Skyttä, sihteeri
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