ITÄ-VANTAAN KANSALLISET SENIORIT RY
Jäsenkirje maaliskuu 2022
Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Aurinkoiset päivät ovat luoneet toivoa ja uskoa, että tulevaisuudessa asiat olisivat paremmin.
Nyt kaikkia koronarajoituksia on poistettu, mutta olkaamme silti varovaisia ja huolehtikaamme
turvallisuudestamme.

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaitapaamiset jatkuvat ja seuraavana onkin 15.3.2022 klo 14.00 sääntömääräinen
kevätkokous, jossa käsitellään säännöissä määrätyt asiat ja hallituksen uusien jäsenten valinta.
Paula Lehmuskallio, Vantaan kaupungin valtuuston jäsen kertoo Vantaan kaupungin ja VantaaKerava hyvinvointialueen kuulumisia. Tervetuloa mukaan.

50-vuotisjuhlaristeily 17-18.5.2022
Vielä voit ilmoittautua risteilyyn osoitteessa www.matkapojat.fi/senioriliitto . Olemme
suunnitelleet yhteistä kuljetusta laivalle ja takaisin. Jos ilmoittaudut risteilylle ja tarvitset
kuljetuksen, niin ilmoita siitä puheenjohtajalle virpi.ratia@elisanet.fi , niin huomioimme sinut
kuljetuksissa.

Teatteri-ilta 12.4. klo 19
Olemme varanneet 25 lippua Teatteri Vantaan esitykseen ”Mielensäpahoittaja ja poika”. Voit
vielä ilmoittautua Anulle ma.14.3. mennessä anu.ripatti@gmail.com. Lipun hinta on 31 €,
maksu 25.3. mennessä yhdistyksen tilille FI09 1220 3000 1537 55 ja viitenumerolla 3120.

Lukupiiri 29.4. klo 13
Lukupiirin perustamiskokous pidettiin 17.2. Tikkurilan kirjaston kabinetissa, silloin käsiteltiin
Michelle Obaman kirjaa ”Minun tarinani”. Seuraava tapaaminen on 29.4. Valitsimme kirjaksi
Teemu Keskisarjan kirjoittaman kirjan ”Hulttio”, mikä kertoo marsalkka Gustaf Mannerheimista.
Hänestä on kirjoitettu hyvin paljon, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, minkälainen
näkökulma on tässä uudessa kirjassa.

Golf-kerhon viesti
Maaliskuun aurinko on alkanut sulattaa jo kenttiä ja parin kuukauden päästä päästään
pelaamaan. Nyt on hyvä aika ottaa mailat esille ja lähteä totuttelemaan niihin. Lähinnä meitä on
Hiekkaharjun talvigolfhalli, josta voi varata aikoja (Hiekkaharju Golf Hieg). Sieltä on myös
mahdollista saada opetusta. Jos olet golffari tai laji kiinnostaa, niin ota yhteys Päiviin ja lähde
mukaan toimintaan (paivi.puurunen@kolumbus.fi).

Muistikerho
Toiminta jatkuu parillisten viikkojen perjantaisin klo 11–12.30 Asukastilassa. Seuraavat
kokoontumiset ovat 11.3. ja 25.3. Muistikerho ei ole tarkoitettu erityisesti muistisairaille, vaan
meille kaikille, jotka haluamme pysyä vireinä ja joita aivojen terveys kiinnostaa. Kerhossa
ratkotaan erilaisia hauskoja tehtäviä, kysellään kuulumisia ja välillä muistellaan menneitä.
Tiedoksi: Vantaalla järjestetään Aivoviikko 14 - 20.3.2022.
Luentoja on sekä etänä että paikan päällä. Jokaisella viikonpäivällä on oma teemansa.
Vantaan Muistiyhdistyksen Muisti-ilta on tiistaina 15.3. klo 18 Tiedekeskus Heurakan
auditoriossa. Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastoissa on koko viikon Muistirasti -rata, jossa on
erilaisia kysymyksiä ja tehtäviä. Lisätietoja saat osoitteessa www.uudenmaanmuistiluotsi.fi .

Kevätretki 24.5.
Kevätretki on tänä vuonna Kartanokierros Vantaalla, joka toteutetaan Vantaa-seuran
opastamana. Linja-autolla lähtee klo 10 Hotelli Vantaan edestä. Lounas syödään Hämeenkylän
kartanossa. Tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä.

HALLITUS TOIVOTTAA KAIKILLE HYVIÄ JA AURINKOISIA KEVÄTPÄIVIÄ

Voit ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin
Vuoden 2022 hallituksen jäsenet ja muut vastuuhenkilöt
Virpi, puh.joht
Päivi, sihteeri
Ritva, taloudenhoitaja
Maila, emäntä
Anu, tapahtumavastaava
Pirkko, uusi hallit. jäsen
Arja, Facebook-vastaava
Tarja, muistikerhovastaava

virpi.ratia@elisanet.fi
paivi.puurunen@kolumbus.fi
puhakanritva@gmail.com
Maikivi75@gmail.com
anu.ripatti@gmail.com
pirkko.koski@gmail.com
rissanen.arja@gmail.com
tarjakantanen@gmail.com

040 – 555 9248
050 - 535 4544
040 - 762 8521
050 - 547 9000
040 - 763 8712
050 - 540 2259
050 - 3821977
040 – 533 2005

