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Uusi puheenjohtaja juhliin menossa sähköpotkulaudalla-  

   ja maailma pelastuu 

 

HYVÄT JÄSENET! 

Taas on kesä kääntymässä syksyyn ja aika aloittaa yhdessä 

kerhot ja retket. Toivottavasti teillä kaikilla oli mukavaa 

tekemistä eikä hellekään liikaa haitannut olemista. 

 Yhdistyksen toimintaan tulee nyt monia suuria muutoksia, 

koska Ruusukorttelin kerho- ja liikuntatilat jäivät pois 

käytöstä kosteusvaurioiden takia. Korvaavat tilat saimme 

Runosmäen vanhuskeskuksesta. Kerhot pidetään siellä 

neuvotteluhuoneessa ja jumppa juhlasalissa. 

 Runosmäkeen pääsee linja- autolla (no 18) helposti oven 
eteen päätepysäkillä.  

 
Lähiretkiä tehdään entistä enemmän Föli- alueella, jotta niin tärkeä liikkuminen, varsinkin kauniissa 
luonnossa, olisi kaikille mahdollisimman helppoa ja mukavaa. Lisäetuna kunto kohoaa, saa hyvää seuraa ja 
toivottavasti myös iloisen mielen. 
 
Jouluretkemme kohde on tänä vuonna Kaarinan Piikkiössä sijaitseva Kavalton tila. 

Näistä kaikista lisätietoja seuraavilla sivuilla. 

Toinen suuri muutos tapahtui jo maaliskuussa vuosikokouksessa, kun yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

minut, Leena Rihko, pitkään tehtävää ansioituneesti hoitaneen Eini Pihlajamäen tilalle. Eini jatkaa onneksi 

varapuheenjohtajana. 

Koska olen aivan noviisi näissä hommissa, toivoisin saavani teiltä vinkkejä yhdistyksemme kerhojen ja 

retkien kehittämiseksi virkistäviksi tapahtumiksi, joita aina odottaa ja joista lähtee hyvällä mielellä.  

Toivottavasti tapaan teidät kaikki pian ja tutustumme toisiimme. Oikein mukavaa syksyä! 

  Leena Rihko, puheenjohtaja 

mailto:lomajavirkistys@saunalahti.fi
http://www.lomajavirkistys.fi/
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YHDISTYKSEN 60- VUOTISJUHLA 10.3.2019 TAIMI II:SSA 

 

Kansanedustaja Li Andersson piti tilaisuudessa 

juhlapuheen, jossa hän mm. kiitti 

yhdistystämme merkittävästä työstä 

työläisnaisten ja lasten hyväksi sekä viime 

vuosien virkistystoiminnasta ikäihmisten 

parissa. 

 

 

 

 

 

Lopuksi näimme Heidi Köngäksen 

käsikirjoittaman ja ohjaaman vaikuttavan 

(yhden hengen) näytelmän Sandra, joka kertoi 

sisällissodan keskelle 5 lapsen kanssa jääneen 

leskiäidin elämästä. Loistava näyttelijä Kaija 

Pakarinen ja taiturimainen sellisti Lea Pekkala 

tekivät esityksestä todella mieleenpainuvan. 

 

 



 

 JÄSENKIRJE 2/ 2019 
ELOKUU 

 

9.5 2019 tehtiin päiväretki Päiväkumpuun eli Lohja Spahan. Ihana kevätsää, hyvä ruoka, uinti ja 

mukava seura tekivät tehtävänsä eli rentouttivat matkalaiset auvoiseen olotilaan.  

6.6.2019 kävimme Raisiossa katsomassa alppiruusujen kukintaa ja kuulemassa puiston perustamis- 

tarinaa. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS! 

 

Mikään muu ei ole pysyvää, paitsi muutos, kuulee sanottavan. Myös yhdistyksen puheenjohtaja 

meni viime vuosikokouksessa vaihtoon.  Olen tähän muutokseen tyytyväinen, sillä 15 vuotta 

puheenjohtajana on pitkä aika.  Vuodet ovat olleet antoisia, ja haluan kiittää niistä teitä kaikkia! 

Yhteistä toimintaa en tietenkään ole jättämässä. Olen päättänyt ryhtyä yhdistyksen aktiiviseksi 

lähiretkeilijäksi.  Porukalla on mukava tutustua kotikaupunkiin retkeillen. Ja tulee siinä samalla 

liikuttuakin. Tul sääki! 

 

Eini Pihlajamäki 
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                                         SYKSYN 2019 TOIMINTAA 

LIIKUNTA 

Tuolijumppaa joka maanantai klo 13-14.30 Runosmäen vanhuskeskuksen juhlasalissa. 

Poikkeuksena 7.10, 25.11 ja 9.12, jolloin ollaan muualla. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Jumppa alkaa ma 2.9 ja ohjaajana jatkaa Marita Suojanen. 

 

LÄHIRETKET  (pääsääntöisesti torstaisin) 

29.8  Tuorla, Kaarina   Aikavaellus , 1,4 km  Lähtö klo 11.00  Tuorlan pysäkiltä (bussit 700, 701, 

703, 708 Puutorilta) 

5.9     Rauvolanlahden pitkospuut, Kaarina    Lähtö Katariinasta klo 10 (bussi 18 päätepysäkki).    

Noustaan Vaarniemen kalliolle.  

12.9   Kävellään Urheilupuistossa  Lähtö klo 10.00 Samppalinnan kesäteatterin edestä. 

19.9   Retkeillään Katariinanlaaksossa   Lähtö Katariinasta klo 10 (bussi 18 päätepysäkki) 

26.9   Luolavuorelle ihailemaan maisemia    Lähtö Luolavuorentien ja Peltolantien risteyksestä    

klo 10.00 

3.10   Kävelyä Ruissalon kansanpuistossa klo 10.00 alkaen ( bussi no 8 Puutorilta) 

ma 7.10  Runosmäen kuntopolku klo 13    maanantaijumpan tilalla! 

17.10  Jokirantakierros:   Lähtö Auransillalta klo 10, förillä yli ja toista puolta takaisin  

 

Lisää lähiretkiä ilmoitetaan yhdistysten TS-menovinkit palstalla syksyn aikana. 

 

Boccian pelaamiseen ei enää varattu tilaa Jyrkkälän nuorisotalosta , koska koko talo jää pois 

käytöstä ensi vuoden alusta ja puretaan myöhemmin. 
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                                      VIRKISTYSKERHOT JA MUU TOIMINTA 

 

Virkistyskerhot kokoontuvat joka toinen maanantai klo 11.30 alkaen Runosmäen 

vanhuskeskuksen neuvotteluhuoneessa.  

Ensin juodaan kahvit ja sen jälkeen seuraa muu ohjelma klo 12 - 13. Emäntinä 

toimivat yhdistyksen johtokunnan jäsenet. 

Runosmäen vanhuskeskukseen (Varusmestarintie 14) pääset bussilla no 18, 

päätepysäkki. 

 

OHJELMA 

 2.9. Toivo Kärjen ja muiden säveltäjien tuttuja lauluja, Sirpa ja Olavi             

 Kosonen, laulu ja kitara 

 16.9. Menneitä muistellen, Arja Poromaa Turun AMK:sta   

 30.9            Tunne arvosi ja vaikuta terveyteesi, Nanette Huovinen V-S Sydänpiiri 

 14.10.         Viking Linen teemaristeilyt ja ympäristöasiat, Katri Paavilainen 

 28.10.         Ikäihmisen perhehoito, Maarit Haverinen Kaarinasta 

 11.11          Kalle Päätalon syntymästä 100 vuotta, Topi Lindqvist Raision kirjastosta 

 25.11.  Askarrellaan joulukortti, Elvi Jalava ohjaa.   

 9.12.           Bingo: Soile Salmi ja Eija Nurmi vetävät.  Joulukahvitarjoilu. 

 

16.12.          Jouluretki Piikkiöön Kavalton tilalle.  

Lähtö klo 12.00 Raision kaupungintalolta (Veteraanikivi) Turun linja-autoaseman 

tilausajolaiturille n:o 10, josta klo 12.15 matka jatkuu kohti Kaarinaa ja Piikkiötä. 

Paluumatkalle lähdetään n. 15.30.  

Matkan hinta jäseniltä 30 €  (ei-jäsenet 35 €). Ilmoittautumiset ja maksut kerhoissa 

tai Leena puh.040 7045760              Pankkitili: FI43 5710 49200 54535. Viite 1889 
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MUISTOJA KESÄRETKELTÄ 12.-13.6.2019 Jokioinen, Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki 

  

Retkeläisiä Forssan Kehräämöalueella. Alempana Hämeenlinnassa kesämaja Aulangon puistossa ja 

Vanajanlinnan komeutta.  Alinna Oiva Toikan huikeaa lasitaidetta Riihimäen Lasimuseossa. 

  

  Kuvaajina Kaija Rantanen ja Maisa Saloniemi 

 

 


