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  Satakunta   
 

2019-1128-Joulujuhlakutsu-Kokemäelle  

Satakunnan OPH-eläkeläisten 

 

Lämpimästi Tervetuloa jäsenet puolisoi-

neen/seuralaisineen viettämään Satakunnan 

OPH-eläkeläisten JOULUJUHLAA tors-

taina 28.marraskuuta 2019 klo 12 – 17.  

KOKEMÄEN SEURATALOLLA.  
Kuljetus järjestetään. 
 

Kokoonnumme Kokemäen kirkolle klo 12:00, 

jossa on kirkon esittely ja pieni hartaushetki. 
  

Joulujuhlan ohjelma Kokemäen Seuratalolla 

- Jouluglögi 

- Tervetulotoivotus  

- Ruokarukous  

- Jouluateria 

- Jaloittelua ja seurustelua 
 

- Yhteislaulua Olli Mustaniemen johdolla 

- Osuuspankin kuulumiset, OP Satakunnan edustaja 

- Soitantoa ja yhteislaulua 

- Tanssiryhmä Vunukoiden esitys 

- Perinteiset arpajaiset, 1 arpa on 2 euroa, 5 eurolla 3 arpaa.  

 - pääpalkintona hedelmäkori ja paljon muita palkintoja 

- Miellyttävää, lämmintä yhdessäoloa, seurustelua ja  

yhteisten työaikojen muisteloa.  

- Kakkukahvit 

Tilaisuus päättyy noin klo 17.  
 

Ilmoittauduthan ti 19.11.2019 mennessä: 

0 Helena Tuovinen,  helena.tuovinen@gmail.com,  puhelin:  0500-791201 

0 Ritva Koivumäki,   koivumaki.ritva@gmail.com,   puhelin   044-7141211 
 

Juhlapaikassa on tilaa runsaasti. Juhlan hinta jäsenille on 25 euroa, puolisoilta ja seuralaisilta 

hinta on 40 euroa. Vahvista tulosi maksamalla se yhdistyksen tilille FI06 5700 0244 9268 06  
 

Lämpimästi tervetuloa !            OPH eläkeläiset ry Satakunta Hallitus  
 

Sivulla 2 on ohjeita paikasta ja sijainnista.   

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4en_kirkko
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Kokemäen seuratalo, Kokemäen keskustassa Tulkkilassa, sen korkeimman mäen päällä,: 

Juhlasali. Salia voi käyttää juhliin, näytelmiin ja esityksiin, koulutuksiin ja suu-
riin kokouksiin. Tehokas ilmanvaihto takaa hyvän ilmanlaadun. Ruokailijoita 
mahtuu saliin 175 henkeä, mutta leveällä käytävällä ja vähemmällä pöytä-
määrällä ruokailee 120 henkeä mukavasti koko illan. Suuret juhlat katetaan 
käyttäen koko Seurataloa hyväksi. Silloin saliin mahtuu 160 henkeä, eteiseen 
32 henkeä, ravintolaan 22 ja 50 henkeä.  
Kokemäen Seuratalo on perinteinen seurantalo, joka sijaitsee Satakunnassa, 
Kokemäellä Tulkkilan keskustassa olevalla Nuijan mäellä. Se on nykyään Koke-
mäen Seurataloyhdistyksen omistama ja hallinnoima juhla- ja kokoontumis-

paikka. Seuratalo on ollut maakunnan suurimpia seuraintaloja ja on vuoden 2001 tulipalon ja saneerauksen jäl-

keen jatkanut toimintaansa. Seuratalon sijainti (katso lisää Google Mapsista) Seuratalonrinne 7, 32800 Kokemäki.  
 
 

 

 

 
 

kirkko 
 

 

 

 

seuratalo 
 

Kirkon ja Kokemäen seuratalon toisistaan on n. 850 metriä.  
 

REITTI 1. 50 paikkainen bussi Joulujuhlaan järjestetään yhteiskuljetus. 
Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla 25 eur/jäsen ja 
40 eur/seuralainen tilille FI06 5700 0244 9268 06. 
Maksu sisältää kuljetukset, ruokailun ja ohjelmat. Il-
moittautuminen viimeistään tiistaina 19.11.2019.  
Ota arpojen ostorahaa myös mukaasi.  
 

Tämä kutsu on lähetetty jäsenille, jotka ovat ilmoitta-
neet sähköpostiosoitteensa. Postilakon johdosta kutsu-
jen postittaminen on estynyt, joten ilmoitathan kutsusta 
sähköpostittomille, tuntemillesi jäsenillemme. Olethan 
maksanut vuosittaisen 12 euron jäsenmaksun. Saat tie-
toja toiminnastamme sähköpostitse, lähettämällä sih-
teerille vapaamuotoisen sähköpostiviestin, osoitteeseen: 
keijo.yrjola@gmail.com . 
 

Lisätietoa yhdistyksestämme ja osastostamme: 
https://www.oph-elakelaiset.fi/  
https://www.oph-elakelaiset.fi/alueosastot/satakunta 
Facebook: oph-eläkeläiset satakunta  
 

Sirpa Lehto, Leena Karilainen, Raija Korpela, Helena Tuovinen,  
Mirja Vähämäki, Ritva Koivumäki, Keijo Yrjölä 

 

klo 10:20 
klo 10:40 
klo 10:50 
klo 11:00 
klo 11:15 
klo 11:40 

Top-liikenne: 

Noormarkku /urheilukenttä 
Pori - Matkakeskus 
Ulvila- pysäkki 
Nakkila pysäkki  
Harjavalta - Matkakeskus 
Kokemäki   
 
 

Reitti 2.  50 paikkainen bussi 
 

klo 10:15 
klo 10:35 
klo 11:00 
klo 11:20 
klo 11:45 

SaBussi: 

Rauma - Savilanpuisto 
Eurajoki - Osuuspankki 
Lappi - Osuuspankki 
Eura – Ristolan risteys. 
Kokemäki  

 

Lämpimästi Tervetuloa mukaan yhtei-
seen joulujuhlaamme ! 
 

OPH-eläkeläiset Satakunta / hallitus 
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