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Senioreissa tarjoamme sinulle mukavaa yhdessäoloa toisten ikäihmisten kanssa sekä monia toimintamahdollisuuksia liikunnan, kulttuurin ja erilaisten harrastusten parissa. Jäsenyys sisältää paitsi toiminnan ja
yhdessäolon, myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisen ja vahvistamisen, tiedon ja taidon lisäämisen
sekä vahvan edunvalvonnan.
Jäsenetuna saat 6 kertaa vuodessa ilmestyvän Patina –lehden.
Kansallisen senioriliiton tunnus on ”Rohkeasti seniori”. Sen tiimoilta kehitellään tapaa, jolla saataisiin
aktivoitua eläkkeelle jääviä, yksinäisiä senioreita mukaan toimintoihin.
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SYYSKAUDEN 2020 OHJELMA
Yhdistyksen jäsentapaamiset pidetään kuukauden 3. maanantai pääsääntöisesti kello 13.00. Syyskausi
alkaa 21.9. 2020 Tammisalon kirkon seurakuntasalissa osoite Väylänrinne 1, 00830 Helsinki.
Herttoniemen metroasemalta bussi 83 tuo kirkolle eli pysäkki on aivan kirkon lähellä.
Noudatamme kaikissa tapaamisissa korona-ohjeita ja -suosituksia.
Ma 21.9.2020 klo 13.00 – 15.00. Mikko Viitasalo esitelmöi aiheesta “Tuntematon Paasikivi”
Ma 19.10.2020 klo 13.00-15.00. Kirkko ja Kaupunki - lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki on
vieraanamme. Teeman valinta on jätetty hänelle. Arpajaiset.
Ma 16.11. 2020 klo 13.00 -15.00. Varsinainen syyskokous. Itä-Helsingin musiikkiopiston oppilaat
esiintyvät.
Ma 14.12.2020 klo 13:00 - 1500. Joulujuhla. Paikasta tiedotetaan myöhemmin.
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Kaakkois-Helsingin seniorit ry:n varsinainen syyskokous
pidetään maanantaina 16 päivänä marraskuuta 2020 kello 13.00.
Tammisalon kirkon tiloissa, osoite Väylänrinne 1, 00830 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

ELOKUVAKERHO
Elokuvakerhossa saa mielen virkistystä ja jaetaan yhteisiä elokuvaelämyksiä tutussa seurassa.
Kerhon ensimmäisen kokoontumisen ajankohta riippuu syksyn tulevasta elokuvatarjonnasta.
Kutsu tapaamiseen toimitetaan kerhon jäsenille sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Ilmoittautumisia kerhon jäseneksi ottaa vastaan Virpi Weide.
JOOGA
Jooga on syyskuun ajan tauolla koronarajoitteiden takia. Tiedotamme myöhemmin milloin ryhmä
aloittaa ja missä jooga pidetään.
Joogan vetäjänä toimii edelleen yhdistyksen jäsen Lea Tikkanen.
KÄVELYKERHO
Kerhossa ei syyskauden aikana toimintaa, seuraava tapaaminen vasta ensi vuoden puolella!
Vetäjänä toimii Antero Huttunen puh 041 515 5851.
KIRJAKERHO
Hitsaajankatu 4:ssä kokoontuu seurakunnan tiloissa kirjakerho, jonka kokoonpanossa toimii jo tällä hetkellä
useita Kaakkois-Helsingin seniorijäseniä.
Sovitut kokoontumisajat ja käsiteltävät kirjat
Ti 1.9.2020 klo 14.00-15.30. Syksyn suunnittelua ja Michelle Obama: Minun tarinani.
Ti 6.10.2020 klo 14.00 – 15.30. Setterfield: Kolmastoista kertomus.
Ti 3.11.2020 klo 14.00 – 15.30. Elisabet Strout: Kaikki on mahdollista.
Ti 1.12.2020 klo 14.00 – 15.30. Ulla-Maija Paavilainen: Suurin niistä on rakkaus.
Tarkempia tietoja toiminnasta ja ilmoittautumiset Marja-Leena Komulainen, p. 040 825 1045, s-posti
komulainen.marjaleena@gmail.com
TIETOTEKNIIKAN NEUVONTAA
Yhdistyksen jäsen Erkki Komulainen antaa digineuvontaa (tietokone, pankkiasiointi, nettikauppa, valokuvien
siirto ja käsittely, kosketusnäyttöpuhelimet jne.) Käänny Erkin puoleen jäsenkokousten yhteydessä tai sovi
tapaamisajankohdasta hänen kanssaan.
Yhteystiedot erkki.oh5sw@gmail.com puh 040 502 4491.
TEATTERIT, KONSERTIT JA MUUT TAPAHTUMAT
Ke 24.9.2020 klo 11.00. Tutustuminen suomalaisen kirjallisuuden seuran toimintaan.
Osoite: Hallituskatu 1, 00170 Helsinki.
Kokoontuminen ala-aulassa klo 10:50.
Ilmoittautuminen Kristina Horiuchille, p. 044 080 9001, kristina.horiuchi@gmail.com
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Keväältä siirtynyt esitys Kansallisteatterin suurella näyttämöllä toteutuu. Kaikki liput on myyty. Käynti
teatteriin Vilhonkadun puolelta. Virpi Weide jakaa liput jäsentilaisuudessa tai viimeistään teatterin ovella.
Pe 23.10.2020 klo 19.00 Hitler ja Blondi.
Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Pääosassa Seela Sella.
Lipun hinta 45 euroa, eräpäivä 14.9.2020, viitenumero 2671.
Hitler ja Blondi on tekijöiden näkemys siitä, kuka ja mikä oli miehiään Adolf Hitler. Tuo koditon
kuljeskelija, katkeroitunut wannabe-taiteilija, kokonaisia armeijoita liikutteleva korpraali, bestsellerkirjailija, Tuhatvuotisen Valtakunnan Johtaja, alakuloinen sekakäyttäjä, antisemiitti, fasisti, vegetaristi,
absolutisti ja sosiaalidarwinisti, eläin- joskaan ei ihmisystävä, käsiään hurjasti huitovien, kirkuvien
ihmisjoukkojen lemmikki ja mahtipontisiin unelmiinsa takertunut mammanpoika.
Hitler ja Blondi on tuotettu ja toteutettu Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin
yhteistyönä. Kantaesitys oli TTT:n Eino Salmelaisen näyttämöllä 19.2.2020.
Pysäyttävä menestysesitys, mikä arvostelijoiden mukaan on
- taiturimainen ja väkevä tutkielma diktaattorista.
- Seela Sella ja Verneri Lilja tekevät historiaa
- esitys on kaunis ja kauhealla tavalla ajankohtainen
- tämä näyttämöteos on kolmen esiintyjän hieno trioesitys, joka soi moniäänisenä.
Ilmoittautumiset Virpi Weidelle puh 050 357 4247, virpiweide@hotmail.com
To 5.11.2020 klo 11.00. Tutustuminen Vincent Van Goghin näyttelyyn ”Tie taiteijaksi”
Didrichsenin museossa, osoite Kuusilahdenkuja 1 00340 Helsinki
Vincent van Gogh oli taiteilijana pääosin itseoppinut. 27-vuotiaana, kesällä 1880, useiden epäonnistuneiden ammattivalintojen jälkeen, hän teki päätöksen ryhtyä kuvataiteilijaksi. Tie taiteilijaksi esittelee
taiteilijan uran varhaisvuosia 1881–1886. Piirustukset kertovat Van Goghin matkasta taiteilijaksi,
uppoutumisesta piirustusharjoituksiin ja ponnisteluista siirtää havaittu maailma paperille. Keskeisiä aiheita
ovat maalaisväestön ja maatyön kuvaus, hollantilainen maisema maaseutu- ja kaupunkinäkymineen sekä
henkilötutkielmat.
Näyttelyn ytimen muodostaa valikoima Vincent van Goghin (1853–1890) uran alkuvaiheen piirustuksia,
jotka on lainattu hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta. Näyttelyssä nähtävät kaksi öljyvärityötä
muistuttavat taiteilijan taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta: Suomen ainoa Van Goghin teos, Ateneumin
taidemuseon Katu, Auvers-sur-Oise vuodelta 1890 sekä Kröller-Müllerin kokoelman Omakuva vuodelta
1887.
******************************************************

HALLITUS TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ LOPPUVUOTTA 2020
Ilmoittautumiset retkille, konsertteihin, teatteriin ja tutustumiskäynneille voi hoitaa jäsenkokousten
yhteydessä, tai jos et sinne pääse, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä matkavastaava Kristina
Horiuchille puh 044 0809001 tai Marja Paasiolle puh 040 578 9882 ja teatterivastaava Virpi Weidelle
puh 050 357 4247. Elokuvakerhon jäseniksi ilmoittautuneet voivat lähteä elokuviin ilman erillistä
ilmoittautumista.
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Teatterien ja matkojen ilmoittautumiset ovat sitovia ja ne voi hoitaa jäsenkokousten yhteydessä,
sähköpostitse tai tekstiviestillä asianomaiselle henkilölle.
Maksettujen teatteri- ja muiden tapahtumien pääsyliput jaetaan jäsenkokousten yhteydessä. Osallistu siis
kokouksiin!
Arpajaisia varten pyydämme jäsenten tuovan mukanaan pieniä arpajaisvoittoja.
Yhdistyksen pankkitili on FI84 1248 3000 2052 56. Jokaisen tulee itse huolehtia teatteri-, retki- yms.
maksuistaan oman pankkinsa välityksellä.
Käytä aina viitenumeroa kaikissa maksuissa!
Hallitus toivoo, että saisimme uusia jäseniä hallitukseen ideoimaan mielekästä toimintaa. Onko joku
kiinnostunut järjestämään matkoja, tapahtumia, tunteeko hyviä esiintyjiä, onko kiinnostusta
kirjallisuuteen, muistin virkistämiseen jne. Hallitus pyytää myös jäsenistöä viestimään jäsentilaisuuksien
yhteydessä halukkuudesta retkille ja muihin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin näin korona-aikana ja
myöhemminkin.
Verkkosivujemme osoite on www.kaakkoishelsinki.senioriyhdistys.fi
Sieltä saat aina ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.
Yhdistyksellä on omat facebook sivut:
Verkko-osoite on https://www.facebook.com/KaakkoisHelsinginSeniorit/
Sivuille pääsee myös yhdistyksen verkkosivujen kautta.

Hallitus toivottaa vanhat ja uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan!

Jokaisena päivänä
pitäisi kuulla
vähintään yksi kaunis
hyvä runo.
Nähdä jokin oivallinen
maalaus ja
jos mahdollista,
puhua muutamia
järkeviä sanoja.
Johann Wolfgang von Goethe

laulu, lukea

