Hyvää Kesää!

Luokkakokouskutsu

Tornion lukusiskot 1968: Kutsu tapaamiseen! Marja laulamassa Amerikansuomalaisten kuorossa ja toivoo tapaavansa meidät Jyväskylän Taulumäen kirkossa tiistaina 20.6.2017. Konsertti alkaa klo 19. Konsesrtin jälkeen on tapaaminen Hotelli Laajavuoressa. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja hotellivaraukset:
Kaarina 050 536 5870 ja
Raija 040 573 8513.

Senioriopettaja-lehti jää
kesätauolle ja
toivottaa lukijoilleen
leppoisaa ja virkistävää kesää.
Seuraava lehti ilmestyy 22.9.
Sen aineistopäivä on 16.8.
Materiaalin voi parhaiten lähettää
päätoimittajalle osoitteella
senioriopettaja@osj.fi /

Puikot
suihkivat
tulosta
juhlavuotena
Koskaan ei hyvien ideoitten keksiminen ole ollut Lappeenrannan seudun senioriopettajien puikkokerholaisille hankalaa. Viime talvenakin, kun kautta maan käsityönharrastajat hamstrasivat harmaata, valkoista ja sinistä kutoakseen sotaveteraaneille
sukkia, oli kerholaisilla mielessä omat kuviot. Käyttöön otettiin pikkukerät ja jäännepätkät. Niistä syntyi kaikkea kirjavaa: sukkia, lapasia, pipoja, säärystimiä, kaulaliinakin.
Yli kolmen muovikassillisen tulos haluttiin lahjoittaa lähellä entistä työtä olevaan
kohteeseen, lapsille ja nuorille. Paikaksi kerholaiset valitsivat paikallisen Leirin nuorisokodin. Siellä tukea tarvitsevat lapset elävät tavallista arkea, käyvät koulua ja harrastavat vapaa-aikanaan ohjaajien avustamana.
Kerholaiset ja heidän tuomisensa otettiin lämpimästi vastaan. Henkilökunta ja lapset ihastelivat käsitöitä ja hymy oli herkässä, kertoi kerhon vetäjä Mirja Kaarkoski.
Lahjoitettavia kudonnaisia oli kaikkiaan toista sataa, niinpä tästä määrästä sai osansa
muutama muukin lastenkoti Lappeenrannassa.
Tyytyväisiä olivat myös puikkokerholaiset. He päättivät, että nuorten- ja lastenkodit pidetään auttamiskohteina vastakin. Lapset kasvavat ja kulutus on kovaa, joten
sukkien ja lapasten tarve ei lopu.
Seppo Maukonen, teksti
Mirja Kaarkoski, kuva

· Matkat · Matkat ·
TIEDONHALUISTEN
SENIOREIDEN
MATKAKERHO –
30 vuotta senioreiden
palveluksessa
KULTTUURIA GÖTA-KANAVAN
MAISEMISSA 13.–17.8.
Ohjelmassa kanavaristeilyjen lisäksi vierailut
mm. Vadstenan luostariin, Skaraan ja von Fersenin Götala linnaan. Majoittuminen Medevi
Brunn nimiseen kylpylään, joka on Ruotsin vanhin, 1600-luvun lopulta. Varaukset 20.6. mennessä.
SAMULA PAULAHARJUN
JALANJÄLJISSÄ (Inarissa) 26. –29.8.
Ruska-ajan kynnyksellä lähdemme tutkimaan
Samuli Paulaharjun upeita maisemia ja tutustumaan Lapin kulttuuriin, ihmisiin ja tietenkin
myös Paulaharjuun asiantuntevan oppaan johdolla. Käymme myös Kevon tutkimuslaitoksella.
Matka huipentuu Siidamuseolla, jossa saamme
nauttia Paulaharjun teoksista. Pikku näytelmät
on ohjannut Juha Hurme. Majoittuminen Ivalohotellissa. Varaukset 15.6. mennessä.
PYHIINVAELLUSMATKA
ESPANJASSA 27.9.–3.10.
Uusimme viime vuonna toteutetun pyhiinvaellusmatkan Santiago de Compostellaan. Vaelluksen aikana majoittumien viihtyisiin pikkuhotelleihin. Mukana matkalla on asiantuntevat oppaat. Varaukset 15.7. mennessä.
BARCELONA ja ANDORRA 1. –7.10.
Matkan aikana tutustumme Katalonian pääkaupunkiin Barcelonaan ympäristöineen. Matkalla Andorraan pysähdymme ihailemaan Salvador
Dalin töitä Figuerasissa. Andorrassa pääkohteemme on pääkaupunki Andorra la Vella. Katalaania puhuvassa pikkuvaltiossa tutustutaan
myös vuoristomaisemiin ja historiallisiin kohteisiin. Lennot ovat Barcelonaan. Varaukset 15.7.
mennessä tai niin kauan kuin paikkoja riittää.
SALAPERÄINEN SARDINIA
11. –17.11.
Sardinia on kiehtova saari, jossa on ikivanha
kulttuuri, salaperäisiä vuoristokyliä ja ihana
ruoka. Saarella leijuu salaperäisyyden ja vanhojen tarinoiden erikoinen tunnelma. Varaukset
15.7. mennessä tai niin kaunan kun paikkoja
riittää. Kysy myös lokakuun matkaa Kreikan
Thessalonikiin.
Tiedustelut ja esitteet:
Matkakerho puh. 050 522 4447/
Irmelin Isokoski, s.posti matkakerho@n-mk.fi
Matkat on osa Naantalin Matkakaupan seniorimatkatoimintaa.
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