UUTISIA ALUEILTA

Syksyn toimintaa alueilla
Minkälaista paikallistoimintaa eri puolilla Suomea on tänä syksynä ollut tarjolla
koronatilanteen edelleen jatkuessa?
Pyysimme yhdistyksiä kertomaan kuvin ja sanoin syksyn kohokohdista.
Koonnut: Tuula Laine

KESKI-KARJALASSA TUTUSTUTTIIN
VIININVILJELYN SALOIHIN

Keski-Karjalan senioriopettajat tutustuivat syyskuussa viininviljelyyn Ukonniemen viinitilalla Kesälahdella. Vierailulla
päästiin myös maistelemaan viinejä. Yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Kojo kertoi syksyn sujuneen kaiken kaikkiaan
mukavasti, koronan vuoksi ei ollut jouduttu perumaan yhtään tilaisuutta.
Kesälahden auringossa kypsyvät rypäleet tallentuivat
Helena Ritvanen-Nousiaisen puhelimeen.
Kuva: Riitta Kojo

DIGITAIDOT KARTTUIVAT
LÄNSI-UUDELLAMAALLA

Lohjalla kokoonnuttiin lokakuun lopulla yhteiseen digituokioon, jossa teemoina olivat mm. ajankohtaiset sovellukset korona-aikana, sähköiset palvelut ja digituki. Yhteistyössä Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskuksen
kanssa järjestettyyn digituokioon osallistui parikymmentä
Länsi-Uudenmaan senioriopettajat ry:n jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja Harry Myllymäen mukaan koronatilanne verotti osallistujia jonkin verran, mutta pienemmällä
joukolla oli mahdollista pureutua sitäkin perusteellisemmin osallistujien esittämiin digikysymyksiin.
Länsi-Uudenmaan senioriopettajat ry:n puheenjohtaja
Harry Myllymäki toivotti osallistujat tervetulleiksi
digituokioon.
Kuva: Boris Hurme, Mediaomena, Apuomena ry.

HELSINGIN SENIORIOPETTAJAT
RETKEILIVÄT ULKOSAARISTOSSA

Utön majakkasaaren ainutlaatuinen luonto ja historia houkutteli syyskuussa 16 rohkeaa senioriopettajaa nousemaan
laivaan ja suuntaamaan tuulta ja sadetta uhmaten Suomen
eteläisimmälle asutulle saarelle. Retkellä tutustuttiin mm.
jääkauden jättämään mahtavaan kiviharjuun ja majakkakirkkoon.
Utön retkellä päästiin tutkimaan saaren luontoa
opastetulla kävelyllä.
Kuva: Arja Ahonen.
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JUNIORISENIORIT KOKOONTUIVAT
JOENSUUSSA

Joensuun seudun senioriopettajat tapasivat yhdistyksen
uusia jäseniä lokakuussa Kukkolan kodalla. Mukana olivat myös Martat, jotka esittelivät ikäihmisille suunnattua
Virkee-hankettaan ja tarjosivat herkulliset retkieväät.
JOSSOn puheenjohtaja Marja Paavonkallio ja
sihteeri Irma Riekkinen kertovat yhdistyksen toiminnasta
ja kuuntelevat junioriseniorien ideoita ja toiveita.
Kuva: Taimi Neuvonen

PATSASTREFFIT VETIVÄT VAASASSA

Vaasan Seudun Senioriopettajat ovat tänä syksynä kokoontuneet ulkoillen. Lokakuun alussa ohjelmassa oli patsaskävely yhdistyksen jäsenen kuvataiteen opettaja Aimo
Nybergin opastuksella. Yhdistyksen puheenjohtaja MerjaHelena Kärkkäinen kertoi treffien onnistuneen mainiosti:
Sää suosi, oli mukava tavata kollegoja ja kuulla mielenkiintoista tarinaa. Turvavälit pidettiin ja ohjeita noudatettiin.
Kyllä kelpasi!
Aimo Nyberg kertoo lepäävän Merkuriuksen patsaasta
senioriopettajille Setterbergin puistossa Vaasassa.
Kuva: Merja-Helena Kärkkäinen

IMATRALLA VIETETTIIN SYKSYÄ
MONIPUOLISESTI LIIKKUEN

Imatran Seudun Senioriopettajat ovat syksyn aikana mm.
senioritanssineet, vesijumpanneet ja keilailleet. Yhdistyksen
puheenjohtaja Mauri Inkisen mukaan paljon tapahtumia on
jouduttu perumaan, mutta syyskuussa toteutui retki Savitaipaleelle, jossa tutustuttiin mm. Kärnäkosken linnoitukseen ja sen historiaan.
Retkellä lounastettiin kauniissa Olkkolan kartanossa
Kuolimojärven rannalla haitarimusiikista nauttien.
Kuva: Mauri Inkinen
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Kirsikkapuistosta haettiin uskoa tulevaisuuteen
Lappeenranta sai koronakesänä komean muistomerkin: kaupungin arboretum laajeni yli sadalla kirsikkapuulla.
Syyskuun aurinkoinen sää helli lähes 70 kaupunkilaista, jotka olivat
tulleet Lappeenrannan Arboretumiin
istuttamaan järjestöjensä ja yhdistystensä lahjoittamia puita. Arboretum
on perustettu 1980 ja vuosien saatossa se on laajentunut lähes 15 hehtaarin
suuruiseksi puulajipuistoksi.
Aluksi piti tovi hillitä työhaluja, kun
kaupunginjohtaja Kimmo Jarva tervehti lapiokansaa ja kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen antoi työohjeita.
Lapiot upposivat maahan kevyesti,
sillä puutarhaosaston työntekijät olivat kaivaneet ennalta puille kuopat ja
täyttäneet ne muhevalla mullalla. Into
puiston rakentamiseksi oli suuri, niinpä lähialueen kasvitarhoista ja myymälöistä olivat rusokirsikat loppuneet
nopeasti, kun puiston perustamisesta
oli keväällä ilmoitettu.
Lappeenrannan seudun senioriopettajayhdistys oli lahjoittanut puistoon viisi puuta. Ne istutettiin varmoin
ottein arboretumin multaan.
Tulevana keväänä kirsikkapuisto
laajenee, kun puita istutetaan lisää.
Toivottavasti silloin korona on vain katkera muisto, ensimmäiset kirsikat kukkivat ja muistamme syksyn, jolloin toivoa paremmasta keväästä vahvistettiin
kirsikkapuistoa istuttamalla.
Teksti ja kuvat: Seppo Maukonen

Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen hoiti järjestelyt ja opasti työhön.

Puheenjohtajamme Harri Aartelo ja
puutarhaosaston Mikael Tolonen voivat katsoa tyytyväisinä työnsä tulosta:
hyvä tuli.

Kuukausi istutuksen jälkeen ruska valtasi ruskokirsikan.

Kokkolan senioriopettajien
digikurssi
Kokkolan senioriopettajat saivat viimein päätökseen tammikuussa alkaneen senioreiden digikurssin, joka jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa
tunnetusta syystä. Kaikki halukkaat
pääsivät mukaan kurssille, joka oli innostava ja hyödyllinen. Myös jatkossa
tarvitsisimme tällaista kurssia, jossa
opettajalta sai kysyä mitä vain ja saim-

me heti asiantuntevan vastauksen.
Kurssin anti oli tietenkin paitsi opittuja
digitaitoja, myös mukavaa yhdessäoloa tutussa porukassa. Kurssi oli opetushallituksen rahoittama ja meille
osallistujille ilmainen. Lisää tällaista!
Elisa Maunumäki
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