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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

Kun vuosi on kohta mennyt, käy uusi jo oven taa. Kevätkauden 2021 aloitamme tiistaina 

5.1.2021. Lämpimästi tervetuloa mukaan sinä nykyinen ja uusi jäsen! Kaipaamme sinua 

mukaan ideoimaan toimintaamme ja tapaamaan toisia jäseniä. Yhteisestä toiminnasta on 

runsaasti iloa; se on antoisaa ja virkistävää. Tule siis rohkeasti mukaan tuulettamaan 

päätäsi ja viihtymään yhdistyksessämme!  

Meillähän on teematiistait joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina, jolloin kuulemme 

kiinnostavia alustuksia ja esitelmiä. Ohjelmastamme löytyy myös teatteria ja konsertteja 

sekä retkiä ja matkoja.   

Teematiistaisin tarjoamme pullakahvit klo 13-13.30, jonka jälkeen on esitelmän vuoro klo 

13.30-15. Tule mukaan toimimaan, virkistymään ja viihtymään yhdessä. Kokouspaikkana 

on Malmitalo, 2 krs, tila 2, Ala-Malmintori 1, Malmi 007000 Helsinki,  

Koronatilanne saattaa aiheuttaa muutoksia Malmitalon toimintaan. Tiedotamme niistä 

jäsenistölle sähköpostilla ja kotisivuillamme. Luotamme kuitenkin tilanteen paranevan. 

Toteutamme korona-aikana teematiistaitapahtumia myös netin välityksellä. Seuraa 

kotisivujamme www.hasory.net. Sieltä löytyy ajantasainen tieto yhdistyksen tapahtumista. 

Jos netin käyttö ei ole mahdollista, voit soittaa jäsensihteeri Tarja Haapalalle puh 040 366 

6018, lähettää tekstiviestin tai jättää soittopyynnön. 

 

TAMMIKUU 

5.1 Teematiistai 

Mielen hyvinvoinnin taitopankki. Ikäopiston verkkosivusto (Ikäopisto.fi) tarjoaa 

konkreettisia keinoja mielen taitojen vahvistamiseksi. Jäsensihteeri Tarja Haapala esittelee 

taitopankin verkkosivuaineistoa etäkokouksena. Tervetuloa osallistumaan 

mielenkiintoiseen teematiistaihin! 

 

HELMIKUU 

2.2 Teematiistai 

Vuosikokouskutsu. Helsingin seudun ammatilliset senioriopettajat HASO ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, 

toiminnantarkastaja, varatoiminnantarkastaja, 2 varsinaista jäsentä ja kaksi varaedustajaa 

OSJ:n vuosikokoukseen. Erovuoroisia ovat varsinaiset jäsenet Ulla-Maija Hautaniemi, 

Pauli Ronkainen, Liisa Fräki sekä varajäsen Riikka Lonka. Lisäksi valitaan kaksi uutta 

jäsentä eronneiden varsinaisten jäsenten tilalle vuodeksi 2021. Puheenjohtaja valitaan 

toimikaudelle 2021-2022. 

http://www.hasory.net/
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Ilmoitamme sivuillamme wwww.hasory.net vuosikokouksen toteuttamistavasta. Tule 

vaikuttamaan ja keskustelemaan. 

 

23.2. 2021 tiistaina klo 19 Dosentit Helsingin kansallisteatterin suurella näyttämöllä.   

Dosentit on inhimillinen ja älykäs aikalaisdraama tutkijan kamppailusta. Yhteyshenkilö 

Liisa Fräki, liisa.fraki@gmail.com, puh 040 701 6107, miel. tekstiviesti. Ilmoittautuminen ja 

maksu verkkokauppaan viimeistään 22.1.2021, hinta 47 euroa. Lippuja on varattu 12 kpl.  

Tervetuloa! 

 

MAALISKUU 

2.3 Teematiistai 

Tutkija Jenni Lehtisalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) luennoi Finger -

tutkimuksesta (verkkoluento). Finger-tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että 

monipuolisella elintapaohjelmalla voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. 

Tervetuloa! 

 

20.3.2021 lauantaina klo 13 Everstinna Helsingin kaupunginteatterin pienellä 

näyttämöllä. 

 Rosa Liksomin väkevä kertomus paraateja ja univormuja ihailevan tytön hurahtamisesta 

synkkään aatteeseen ja kasvusta Suomen historian kuohuissa. Heidi Herala tekee 

loistavaa näyttelijätyötä. Yhteyshenkilö Liisa Fräki, liisa.fraki@gmail.com,  

puh 040 701 6107, miel. tekstiviesti. Ilmoittautuminen ja maksu verkkokauppaan 

viimeistään 26.2.21, hinta 36 euroa. Lippuja on varattu 10 kpl. Tervetuloa! 

 

HUHTIKUU 

6.4 Teemaatiistai 

Väitöskirjatutkija Marjo Ring luennoi omaishoitajuudesta (todennäköisesti verkkoluento). 

Tervetuloa mukaan! 

 

13.4. Ateneum Ilja Repin (1844-1930) -näyttely. 

Repin on Venäjän kuuluisin taidemaalari. Näyttelyssä on Repinin tunnetuimpia maalauksia 

ja lukuisia muotokuvia.  

Näyttelyintro klo 13.15-13.45. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Yhteyshenkilö on Kirsti 

Nieminen (kirstianne.nieminen@gmail.com).  

mailto:liisa.fraki@gmail.com
mailto:kirstiannenieminen@gmail.com
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Liput näyttelyyn lunastetaan HASO ry:n verkkokaupasta (www.hasory.net) seuraavasti: 

ne, joilla ei ole Museokorttia, on ryhmälippu 15 e ja lisäksi  introlippu 5 e.  Ne, joilla on 

Museokortti, maksavat vain introlipun 5 e. 

Ennen näyttelyintron alkua ryhmämme kokoontuu klo 12.45 erillisellä ryhmäkassalla. 

Tervetuloa mukaan ainutlaatuiseen näyttelyyn! 

 

TOUKOKUU 

4.5 Teematiistai 

Avoin toistaiseksi. Mahdollisesti ulkoilmaretki luontoon.   

 

Vielä tiedoksi: 

Jäsentiedote tulee sähköpostiisi Opetusalan seniorijärjestö OSJ:ltä saamamme 

jäsenluettelon mukaisesti. Kirjeposti putkahtaa kotiin postilaatikkoon jäsenelle, jonka 

sähköpostiosoitetta yhdistyksellä ei ole vielä tiedossa. Jatkossa lähetämme postia vain 

sähköpostina. Ilmoitathan muuttuneen tai puuttuvan sähköpostiosoitteesi sekä OSJ:n 

toimistoon seniorit@oaj.fi että HASO ry:n kotisivujen Postituslistalle www.hasory.net. 

Kiitos! 

Yhdistyksemme jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi. Se tukee yhdistyksemme toimintaa. Voit 

maksaa jäsenmaksun verkkokaupassamme tai tilisiirtona yhdistyksemme pankkitilille  

FI94 8001 87100 49615, viitenumero 2118. Jäsenmaksun eräpäivä on 30.1.2021.  

Kotisivuiltamme www.hasory.net löytyy kaikki ne tapahtumat, jotka ovat niitä laadittaessa 

tiedossa. Korona-aikana tapahtumat saattavat muuttua, siirtyä tai peruuntua. Seuraamme 

tilannetta aktiivisesti ja pidämme sinut ajan tasalla.  

 

 

HASO ry hallitus kiittää lämpimästi kaikkia yhdistyksemme toimintaan 

osallistumisesta. 

http://www.hasory.net/
mailto:seniorit@oaj.fi
http://www.hasory.net/
http://www.hasory.net/
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Toivotamme kaikille oikein Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2021. 

 


