ITÄ-VANTAAN KANSALLISET SENIORIT RY
Jäsenkirje huhtikuu 2022
Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.3., jossa hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
myönnettiin vastuuvapaus. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä Pirjo Oinonen ja Seija Häsä,
mikä on erittäin hieno juttu. Piirin kevätkokouksessa valittiin Vuoden Senioriksi tuusulalainen
Tuulikki Petäjäniemi ja vuoden senioriyhdistykseksi Turun kansalliset seniorit ry., joista on Patinalehdessä artikkelit. Patina-lehdessä oli vielä uutinen, että yhdistyksemme sai 1. sijan omassa
luokassaan jäsenhankintakilpailussa. 50-vuotisristeilyllä jaetaan palkinnot.
Kevätkautemme toiminta jatkuu vielä pari kuukautta, jonka jälkeen alkaa kauan toivottu kesä.
Multasormet pääsevät mielipuuhaansa ja osa meistä odottaa jo, että pääsemme saunomaan
järven rannalle.

Keväällä on enää yksi tiistaitapaaminen
26.4. Syötävän kaunis piha, hyöty- ja koristekasvien yhdistäminen
Kirsi Tuominen Aikuisopistosta

Seniorikävely perjantaina 6.5.
Kokoonnumme klo 13 Vantaan kaupunginmuseon eteen, josta lähdemme noin
tunnin kävelylle pienen veryttelyn jälkeen. Tervetuloa mukaan.
Syntymäpäivät ja arpajaiset 10.5.
Perinteiseen syntymäpäivään kutsutaan ne jäsenet, jotka ovat täyttäneet kuluneen kevään aikana
merkkivuosiaan kuten 70-, 75-, 80-vuotta jne. Kaikki jäsenemme, olette tervetulleita juhlistamaan
jäsentemme syntymäpäiviä ja juomaan yhteiset kakkukahvit.
Arpajaiset ovat olleet perinteisesti syntymäpäivien yhteydessä. Jokainen arpa voittaa, kun jokainen
tuo tullessaan yhden arpajaisvoiton. Tilaisuutta juhlistetaan vielä, kun yhdistyksemme haluaa
muistaa ansioituneita jäseniään. Olemme anoneet Uudenmaan kansalliselta senioripiiriltä
Senioriliiton 50-vuotisjuhlamitaleja. jotka jaetaan tilaisuudessa.

Kevätretki 24.5.
Kevätretki toteutetaan Kartanokierroksena Vantaalla ja kierros toteutetaan Vantaa-seuran
opastamana. Linja-auto lähtee klo 10 Hotelli Vantaan edestä. Kierros käsittää Königstedtin,
Katrinebergin ja Linnaisten kartanot. Lounas syödään Hämeenkylän kartanossa klo 12-13, jonka
jälkeen tutustumme vielä Nissbackan ja Håkansbölen kartanoihin. Palaamme Tikkurilaan noin klo
15. Ilmoittautuminen ja maksut 16.5. mennessä. Kierroksen hinta on 35 €, joka sisältää lounaan,
opastuksen ja kuljetuksen.

Hamina Tattoo kansainvälinen sotilasmusiikin marssishow la. 16.7.
Esitys on 300 vuotta vanhan linnoituksen vallien suojassa. Ohjelmassa on Alankomaiden ja Belgian
kuninkaalliset soittokunnat. Mukana on myös puolustusvoimien soittokuntia kuten Lappeenrannasta, Hämeenlinnasta, Turusta (laivasto) sekä Helsingistä. Esitys alkaa klo 14. Lipun hinta on
50 €. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 24.4. mennessä. Yhteiskuljetusta mietitään sitten, kun
selviää, kuinka moni on lähdössä mukaan.

Kesäteatteria elokuussa
Lähdemme Navethalia-teatteriin os. Oraskuja1, 02370 Vantaa (Hiekkaharju).
Siellä esitetään Hiirenloukku -näytelmää. Esityksen ensi-ilta on 6.8.2022. varaamme
ryhmällemme lippuja esitykseen, joka olisi elokuun loppupuolella.
Kerromme asiasta tarkemmin myöhemmin. Tämä teille ennakkotietona.
Ilmoittautumiset tapahtumiin Anulle anu.ripatti@gmail.com tai 040 763 8712.
Maksut yhdistyksen tilille FI09 1220 3000 1537 55, viitenumerolla 3120.
Kerhotoiminta
Lukupiirin viimeinen tapaaminen tänä keväänä on 29.4.klo 13 Tikkurilan kirjaston
kabinetissa. Kirjavalintana on Teemu Keskisarjan kirjoittama teos ”Hulttio”, mikä
kertoo marsalkka Gustaf Mannerheimista. Olet tervetullut mukaan lukupiiriin.
Golfkerhon aloituspalaveri pidetään toukokuussa ja mahdollisesti jo ensimmäiset
yhteiset pelitkin. Tarkempia tietoja golfkerhomme jäsenille tulee huhtikuun lopulla.
Jos pelaat golfia, mutta et vielä ole kuulunut gofkerhoomme, laita yhteystitosi
kerhonvetäjälle.
Oletko kiinnostunut aloittamaan golfin pelaamiseen tai oletko joskus aloittanut,
mutta harrastus on sitten jäänyt. Golfkerho järjestää golfiin tutustumisen
Hiekkaharjun kentällä toukokuussa, kun lyöntipaikat avataan ja lumet ovat sulaneet.
Laita viestiä kerhonvetäjälle Päiville p. 050 535 4544 tai sählöpostilla
paivi.puurunen@kolumbus.fi.
Muistikerhon seuraavat tapaamiset ovat perjantaisin 22.4. ja 6.5.klo 11-12.30.
Muistikerhon kevään päättäjäisiä juhlistetaan tutustumalla 20.5. klo 13,
Urheilumuseoon, joka on uudistetulla Stadionilla.
TOIVOTTAMME KAIKILLE AURINKOISIA KEVÄTPÄIVIÄ JA HYVÄÄ KESÄÄ

HALLITUS

