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JÄSENKIRJE 2/2023

Hyvät seniorit!

Meillä on ollut ilahduttava määrä jäseniä osallistumassa talven tiistaitapaamisiin ja vielä on
monta mielenkiintoista aihetta ja tapahtumaa tulossa kevään aikana.

Mieskuoro Operamenton kevätkonsertti 14.4.
Kevään rakkaat klassikot ja ilahduttavat uutuudet kajahtavat tenorista bassoon. Kevät ei tule
Silkkisaliin ilman Operamentoa! Niinpä on taas tarjolla lippuja heidän kevätkonserttiinsa
perjantaina 14.4.2023 klo 19 Teatteri Vantaan Silkkisalissa, Tikkurilantie 44. Konsertti
kestää noin 1h 30min. Lipun hinta on 31 euroa.
Ilmoittautuminen ja maksu Pirjolle ensi tilassa eli viimeistään tistaina 14.3.2023.

Kulttuurikävely 28.4.
Opastettu kulttuurikävely Helsingin pitäjän kirkonkylässä perjantaina 28.4.2023 klo 11.
Kävelykierroksella kuullaan alueen historiasta ja kuljetaan kirkon ympäristössä sekä
rakennushistoriallisesti arvokkaissa maisemissa. Oppaana Riina Koivisto Vantaa-seurasta.
Kävelyn hinta 5€, ilmoittautuminen Pirjolle ja maksu viimeistään pe 21.4.2023.
Osallistujille lähetetään tarkemmat ohjeet ennen kävelyä.

Syntymäpäiväjuhlat
Tänä vuonna päätettiin viettää jäsenten syntymäpäiväjuhlia vasta syyskaudella eli koko
vuoden tasavuosisyntymäpäiväjuhlat samaan aikaan. Tarkempaa tietoa syyskauden
alkaessa.

Iloisesti kohti kesää 9.5.
Oopperalaulaja Matti Pasanen, Suomen ainoa laulava posetiivari, tulee laulamaan,
laulattamaan ja soittamaan meille kevätkauden viimeiseen tiistaitapaamiseen. Ja posetiivi on
tietysti myös mukana! Nautitaan musiikista kakkukahvien kera!

Kevätretki keskiviikkona 24.5.
Kevätkauden varsinainen päätös on perinteinen kevätretki, kohteena Sipoo, retkipäivä
keskiviikko 24.5.2023.

Linja-auto lähtee klo 10 Vantaan kaupunginmuseon edestä, Hertaksentie 1. Ensin ajetaan
Nikkilään, jossa vanhalla sairaala-alueella on opastettu kävelykierros. Tutustumme alueen
historiaan ja näemme nykypäivän Nikkilää. Jatkamme Gumbostrand Konst & Form
-taidekeskukseen. Siihen kuuluu taidegalleria, designmyymälä ja bistro, jossa nautimme
kahvin kanssa pienen suolaisen. Kuulemme esillä olevista taiteilijoista sekä alueen
historiasta. Lounas on klo 14 Ravintola Tilassa Sipoonkorvessa. Takaisin Tikkurilassa
olemme n. klo 15.30. Kevätretken hinta on 40 euroa, joka sisältää kahvin ja pikku suolaisen,
lounaan, molemmat opastukset sekä bussikuljetuksen. Ilmoittautuminen Pirjolle ja maksu
viimeistään 9.5.2023.



Kaikki ilmoittautumiset Pirjolle
Pirjo ottaa vastaan ilmoittautumiset kaikkiin kulttuuri- ynnä muihin tapahtumiin,
pirjo.oinonen2@luukku.com, puh. 040 5278083.
Maksut suoritetaan yhdistyksen tilille FI09 1220 3000 1537 55.
Viitenumero on kaikissa tapahtumissa 3120. Käytäthän viitenumeroa!

Lukupiiri
Lukupiirin seuraava kokoontuminen on perjantaina 14.4. klo 11 Asukastilan
neuvotteluhuoneessa. Luettavana on Jutta Zilliacuksen kirja Rajanylityksiä.
Tervetuloa mukaan!

Jäsenmaksu
Moni on ehtinyt jo kysellä jäsenmaksusta. Kyllä se tänäkin vuonna peritään, mutta uuden
tietojärjestelmän käyttöönoton takia asia vie vähän enemmän aikaa. Lähiviikkoina tapahtuu.

Toimijoita tarvitaan
Yhdistyksemme hakee joukkoomme uusia toimijoita. Tule juttelemaan vaikkapa
tiistaitapaamisessa, jos olet kiinnostunut toimimaan mukavassa porukassa.

Kevään tiistaitapaamiset
Tapaamiset jatkuvat parittomien viikkojen tiistaisin klo 14 Asukastilassa, Lummetie 2A 4.krs.

14.3. Kevätkokous
Vantaan-Keravan hyvinvointialueen kuulumisia, Tarja Leinonen

28.3. Luumäen Kotkaniemi, presidentti P E Svinhufvudin koti, Matti Hirvikallio
11.4. Naisten valmiusliitto, pj Sari Jusslin
25.4. Tietoisku ‘Netin käytön ilot ja hyödyt seniorille’, Pirjo Salo
9.5. Iloisesti kohti kesää, Matti Pasanen
24.5. Kevätretki

HYVÄÄ JA AURINKOISTA KEVÄTTÄ!

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!
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