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Lounaisrannikon Senioriopettajat ry

Jäsenkirje 2 / 06.08.2019

kotisivut www.lrso.osj.fi
tili FI74 4309 1920 1220 49
Hei!
Hyvää kesän jatkoa kaikille ja tervetuloa tulevalle syyskaudelle.
Ohjelma
1. Aloitamme kauden Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevassa Raision kaupungin
Kesärannan leirikeskuksessa. Aluksi yhdistys tarjoaa kahvit. Tämän jälkeen menemme
entisen puheenjohtajamme, biologi Jarkko Kanervan opastamana pienelle luontohetkelle
läheiseen metsään. Leirikeskuksessa on mahdollisuus uida, saunoa ja grillata. Omat
juomat ja grillituotteet mukaan.
Tervetuloa niin uudet kuin myös toiminnassa kauemmin mukana olleet! Tapaamisiin to
29.8. klo 13.00 – 16. 00. Ilmoittautumista ei tarvita.
https://www.raisio.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorten-toiminta/nuorisotilat-ja-kesarannanleirikeskus/kesarannan

2. Maailman rakastetuimpiin musikaaleihin kuuluva MY FAIR LADY Porin
Kaupunginteatterissa pe 27.9. päivänäytöksenä
Lähtö Jalobussilla Raision Kaupungintalolta klo 9.00. Matkalla poikkeamme
sämpyläkahvilla Tikkulan ABC:llä Porissa n. klo 11.00, minkä jälkeen siirrymme hyvissä
ajoin teatteriin. Esitys alkaa klo 13.00 ja kestää kaksi tuntia. Esityksen jälkeen kuljetus
päivälliselle (buffet-pöytä) Suomalaiselle Klubille klo 15.00 ja sieltä kotimatkalle klo 17.00.
Raisiossa olemme n. klo 19.00.
Retken hinta 90€ jäsen ja 95€ ei-jäsen. Ilmoittaudu viimeistään 26.8. Irjaleena Tikkaselle
mieluiten sähköpostilla irjaleena(at)iki.fi tai tekstiviestillä 0400 862329. Saatuasi
vahvistuksen maksa retki yhdistyksen tilille.
Lähtekäämme siis ennen syksyn pimeitä katsomaan kukkaistyttö Elizan ja herra Higginsin
romanttista tarinaa. Elizana kaunisääninen Maarit Niemelä.
3. Vierailu eduskuntatalossa ja Oodissa ma 14.10.
Lähtö klo 7.40 Naantali, 7.50 Raisio, 8.00 Turku. Eduskuntatalolla on turvatarkastuksen
jälkeen opastettu kierros kahtena ryhmänä sekä kansanedustajan tapaaminen.
Eduskuntatalolta siirrymme kävellen lounaalle läheiseen Musiikkitalon ravintolaan ja sieltä
kävelemme Helsingin keskustakirjasto Oodiin, jossa taloon tutustuminen oppaan johdolla.
Lopuksi on pari tuntia omaa aikaa vaikkapa shoppailuun, nähtävyyksiin tai
iltapäiväkahvitteluun Oodissa. Paluumatka alkaa klo 17.00 Kiasman edestä.
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Kansanedustajatapaamisen varmistuttua siitä tiedotetaan sekä LRSO:n nettisivuilla että
matkaan ilmoittautuneille sähköpostitse.
Ilmoittautuminen viim. 6.9. sähköpostilla saila.rintee(at)gmail.com, jonka jälkeen
vahvistuksen saatuasi maksu yhdistyksen tilille. Hinta jäseniltä 23€ (LRSO kustantaa
jäsenille osan bussimatkan hinnasta) ja ei-jäseniltä 35€.

4. Konsertti la 26.10. klo 15.00 Turun Konserttisalissa
Legendat lavalla –kiertue: Jaakko Ryhänen, Jorma Hynninen ja säestys Jukka
Nykänen, piano. Konserttiohjelmisto kulkee suomalaisista kansanlauluista Merikannon ja
musikaalisävelmien kautta oopperamaailmaan. Lippujen hinnat 33€ jäsen ja 35€ ei-jäsen.
Ilmoittautumiset ma 23.9 mennessä sähköpostilla pertti.virtanen09(at)gmail.com tai
tekstiviestillä puh. 050 557 5726. Kun ilmoittautumisesi on vahvistettu, suorita maksu
viikon sisällä yhdistyksen tilille. Näin olet varmistanut osallistumisesi.

5. Vireyttä ruoasta ke 6.11. klo 12.00 – n. klo 16.00 Rasekon toimipiste, Opintie 4,
Naantali
LRSO toteuttaa OSJ:n tämänvuotisen teeman Ikääntyvien ravitsemus toiminnallisena
neljän tunnin ruokakurssina. Osa kurssin kuluista katetaan OSJ:n projektiavustuksella.
Toteutus: Valmistetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja ammattiopettajien kanssa heidän
suunnittelemiaan maittavia, terveellisiä, pieniin talouksiin sopivia ruokia nykytrendejä
unohtamatta.
Hinta:10€, maksu LRSO:n tilille vahvistuksen jälkeen. Sitova ilmoittautuminen
viimeistään ti 1.10.: irjaleena(at)iki.fi tai tekstiviestillä 0400 862329.
Huom!! Kurssille otetaan 8 – 12 osallistujaa.

6. Minna Lindgrenin kirjan VIHAINEN LESKI näyttämöversio Helsingin
Kaupunginteatterissa ke 13.11 klo 13.00
Maarit Juvonen on järjestämässä edullista ryhmämatkaa ( bussi, ruokailu ja esitys ).
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Maaritiin mieluiten sähköpostilla
maarit.juvonen(at)saunalahti.fi tai tekstiviestillä 050 3741 954.
Teatterilipun hinta on 41€, lunastettava 18.10. mennessä. Muut hintatiedot ja aikataulut
saat tietää Maaritilta ilmoittauduttuasi.
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7. Joululauluristeily ti 3.12.
Perinteinen LRSO:n joululauluristeily (picnic) tehdään toissavuotiseen tapaan
Vikingillä. Lähtö Turusta klo 8.45 (m/s Amorella). Lippujen jako terminaalissa puoli tuntia
ennen lähtöä. Laivalla viedään laukut kokoustilaan. Risteily alkaa ylellisellä Premium –
meriaamiaisella. Tämän jälkeen joululauluja Pertti Virtasen johdolla. Toiveita voi esittää
etukäteen sähköpostilla. Maarianhaminassa laivan vaihto klo 14.10 (m/s Viking Grace).
Paluumatkalla pääsemme suoraan Joulubuffet –pöytään, minkä jälkeen vapaata
yhdessäoloa. Turkuun klo 19.50. Matkatavaroille on varattu kaksi hyttiä. Hinta 60€ jäsen
ja 62€ ei-jäsen. Ilmoittautuminen 18.10. mennessä tekstiviestillä
pertti.virtanen09(at)gmail.com tai puh. 050 5575726. Vahvistuksen jälkeen maksu
yhdistyksen tilille.

Kevät: Ljubljana
Kevääksi yhdistyksellä on suunnitteilla matka Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan.
Tarkkaile sähköpostiasi ja yhdistyksen kotisivuja, joiden välityksellä tullaan
ilmoittamaan matkan ajankohta, ohjelma ja viimeinen ilmoittautumispäivä.
Koska ilmoittautuminen tulee olemaan ennen seuraavaa jäsenkirjettä, tiedotus
hoidetaan aluksi vain sähköisesti.

Saila Rintee
Puheenjohtaja
saila.rintee@gmail.com

Ela Härmävaara
Tiedottaja
lrso.tiedottaja@gmail.com

