VETERAANIVIESTI 1/2021
TERVETULOA MUKAAN KUNTO / VETERAANIJAOSTON TOIMINTAAN!
Talvinen tervehdys Pyrinnön Seniorit.
Aloittelemme taas uutta liikunnallista vuotta, toivottavasti koronapandemia vähitellen laantuu ja pääsemme
palaamaan rajoitteettomaan toimintaan.
Vielä rajoitukset kuitenkin vaikuttavat ja jaoston sunnuntaiksi 7.3. suunnittelema Koko Perheen Ulkoilupäivä
Kirjurinluodossa ns. Rauman sillan vieressä olevalla grillauspaikalla joudutaan siirtämään myöhempään ajankohtaan.
Tarkempi ajankohta ja ohjelma ilmoitetaan seuran nettisivuilla heti, kun saamme tiedon mahdollisuudesta järjestää
tapahtuma. Ilmoitus laitetaan myös Satakunnan Viikon järjestösivuille.
Toukokuussa järjestetään perinteinen polkupyöräretki Yyteriin 23.5. yhdessä TUL:n Satakunnan piirin kanssa.
Yyterissä pyrintöläisille osallistujille on arpajaiset.
Tässä tärkeimpiä alkuvuoden toimintoja, syksyn tapahtumista ja retkistä kerromme seuraavassa tiedotteessa.
Liikunnallista alkanutta vuotta
terveisin Irma Rosengrén jaoston puheenjohtaja

Näkymiä viime vuoden ulkoilupäivän tapahtumista

SEURASSA ON SEURAA
Koronapandemia on rajoittanut merkittävästi erityisesti ikääntyneiden yhteisiä harrastuksia. Tämä näkyy myös
seuramme Porin Pyrinnön järjestämän toiminnan rajoitteina. Itse kukin olemme suunnanneet liikkumistamme
omatoimiseen liikuntaan ja useimmat löytäneet myös uusia mahdollisuuksia kunnon ylläpitoon.
Tämäkin vaihe loppuu joskus ja toivottavasti jo viimeistään syksyllä. Jatkamme yhdessä uusin innoin. Tule sinäkin
mukaan yhteiseen toimintaan osallistumalla tapahtumiin ja myös tuomalla uusia ideoita toimintamme kehittämiseen.
Hyvässä seurassa on hyvä harrastaa ja seurassa on seuraa.

LIIKUNTAA KAIKENIKÄISILLE
Porin Pyrinnössä lajijaostot järjestävät liikuntaa kaikenikäisille oman lajinsa puitteissa. Kunto- ja veteraanijaosto
järjestää muuta harrasteliikuntaa. Katso jaostojen toiminnasta tarkemmin seuran kotisivuilta ko. lajin kohdalta
(www.porinpyrinto.fi).

Kuntolaatikot
Seuralla on kuntolaatikot Katinkurussa, uimahallilla ja
Kirjurinluodossa (Hevosluodontien Liljanluodon sillan lähellä).
Merkitse nimesi kuntolaatikossa olevaan vihkoon. Vuoden aikana
kertyneiden suoritusten perusteella arvomme myös pieniä
palkintoja. Viime vuonna kertyi yli 3000 suoritusta, vaikka
koronarajoitukset verottivatkin tuntuvasti uimahallin suorituksia.
Hiihtäjiä varten on kuntolaatikko maauimalan maalikopilla,
merkitse nimesi jälkeen PoPy.
Seuraavat tapahtumat riippuvat koronatilanteesta?
Boccia
Bocciaa pelataan maanantaisin klo 15.00-16.30 Nuorisotalolla heti
kun koronarajoitukset sen sallivat. Kaipaamme lisää harrastajia, tule tutustumaan kaikille sopivaan mukavaan
harrastukseen. Peliin pääsee hyvin mukaan ilman ennakkoosaamista.

Syysretki
Kunto- ja veteraanijaosto järjestää syys-lokakuun vaihteessa
syysretken lähiseudulle. Ohjelmassa on marjastusta, sienestystä
ja rannalta onginnan seuran mestaruuskisa. Kahvit ja makkarat
kuuluvat tietysti ohjelmaan. Tarkempi aika ilmoitetaan
myöhemmin.
Kuvassa viime vuoden suurin kala ja sen onnellinen kalastaja
Pauli Pihlajamäki, ahven painoi 450 g.

TUL:n harrasteliikuntatapahtumat
Osallistumme TUL:n ja TUL:n Satakunnan piirin
harrasteliikuntatapahtumiin. Viikoittain toistuvia ovat:
- Ohjattu sauvakävely eläkeläisille tiistaisin klo 9.30
Kirjurinluodon P-paikalta
- liikuntatuokiot senioreille maanantaisin klo 9.00 Puuvillassa.
Yksittäisistä tapahtumista saat lisätietoa: www.tul.fi ja sieltä
Satakunnan piiri

SENIORITAPAAMINEN
Senioritapaamiset ovat saavuttaneet suuren
suosion, viimeksi osanottajia oli 52. Viime vuonna
korona esti tapaamisen järjestämisen, toivottavasti
tänä vuonna kuitenkin voimme sen elokuussa
järjestää. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
TUL:N TAPAHTUMIA VETERAANEILLE
TUL ja TUL:n Satakunnan piiri järjestävät
vuosittain useita tapahtumia, joissa voimme tavata
liittotovereita. Toivomme aktiivista osanottoa
näihin yhteisiin tapahtumiin. Näitä ovat
esimerkiksi:
- TUL:n valtakunnalliset veteraanipäivät Kuopiossa 8.-9.6.
- Piiri järjestää 4.7. saaristoretken Kylmäpihlajaan Raumalle
- Satakunnan piirin veteraanien kesäpäivä 18.8. Reposaaren Junnilassa
- Piiri järjestää 21.8. ”Kuutamoresinaretken” Pomarkussa
- Suosittu liiton Askelkisa 13.-26.9.2021. Puolustamme vuoden 2020 voittoa!
JAZZ-TALKOOT
Porin Pyrintö järjestää jazzien aikaan leirintää. Tämä on tärkeä tulonlähde seuralle, mutta vaatii paljon työtä. Kaikille
sopivia tehtäviä löytyy. Toivomme seuran veteraaneilta mukanaoloa edelleenkin, näin autamme seuran toimintaa.
Yhteyshenkilönä jaostossamme on Juhani Rosengrén puh 040 501 0159.
TIEDOTUS
Seuran ja sen jaostojen toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti seuran kotisivuilla www.porinpyrinto.fi. Ajankohtaisista
tapahtumista tiedotetaan Satakunnan Viikon järjestöpalstalla.
JÄSENMAKSU
Seuran jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi. Kunniajäsenillä ja vapaajäsenillä ei ole jäsenmaksua, mutta voit
mahdollisuuksiesi mukaan maksaa seuran toiminnan tukemiseksi sopivaksi katsomasi tukimaksun. Tilinumero on
FI16 1269 3006 1001 41.
AJANKOHTAISTA
Jaoston kevätvuosikokous on siirretty myöhempään ajankohtaan koronapandemian johdosta.
OTA YHTEYTTÄ!
Ota yhteyttä kunto- ja veteraanijaoston jäseniin. Kaikki ajatukset, kiitokset, moitteet, aloitteet ja kehitysideat ovat
tervetulleita.
Irma Rosengrén puheenjohtaja 040 5079035 irppufisu(at)gmail.com
Pirjo Lammi varapuheenjohtaja 050 0877363 pirjo.lammi@hotmail.com
Hannu Mäkinen sihteeri 040 5834342 makinen.hannut(at)gmail.com
Timo Tanner taloudenhoitaja ttanner@dnainternet.net
Jaoston johtokunnan jäsenet:
Britta Elo, Kalevi Haanpää, Viljo Karuneva, Kaija Laitinen, Pauli Pihlajamäki, Pirjo Pihlajamäki, Juhani Rosengrén

