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Hyvä yhdistyksemme jäsen, jäsenkirje 18.10.2021
Teille uudet jäsenet
Tulkaa mukaan osallistumaan aktiivisesti toimintaamme.
Tiistaitapaamiset ovat oiva tilaisuus tutustua muihin senioreihin kahvittelun ja
vapaan seurustelun merkeissä. Kerhotoiminnastamme löydätte varmasti
mieleisenne ja jos teillä on oma harrastus, niin voitte lähteä sitä vetämän ja meillä
muillakin olisi mahdollisuus tulla mukaan ja yhdistyksemme toiminta laajenee
Tiistaitapaamisten aiheet
Kokoonnumme Vantaan kaupungin Asukastilassa klo 14. Meillä on aina jokin
aihe/teema. Jäsenemme varatuomari Ritva Puhakka pitää esityksen 26.10 aiheena
”Perintö ja testamentit”.
Syyskokous on 9.11, jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Mukana on myös
esitys Hyvinvointialueiden vaaleista ja mistä koko hommassa on kysymys? Esityksen
pitää Maarit Raja-Aho. Anneli Tiilikainen tuo käsitöitään esille, hän pitää myynti
näyttelyn. Käsityöt ovat esillä jo ennen varsinaista kokousta Monitoimitilassa 1.
Esillä on erittäin taidokkaasti tehtyjä patalappuja villamyssyjä ja -lapasia, erilaisia
tilkkutöitä sekä erilaisia koriste-esineitä jne.
Kerhotoiminta
Kerhotoiminnasta löydät tietoa kotisivuilta ja tässä kerron muutoksista kerhoissa ja
viimeisiä uutisia kerhoista
1.Meillä on ollut kaksi muistikerho-ryhmää, nyt ne yhdistettiin. Muistikerho toimii
perjantaisin parillisina viikkoina klo 11.00-12.30 Asukastilassa (neuvotteluhuone 1).
Lisätietoja Tarja tarjakantanen@gmail.com, 040 533 2005 tai
Anu anu.ripatti@gmail.com p. 040763 8712
2.Golf -kerho. Ilmat viilenevät ja kohta alkaa talviharjoittelu. Hiekkaharju Golfissa on
mukava uusi halli talviharjoitteluun. Siellä voi harjoitella itsekseen, ryhmässä tai
pron kanssa tai sitten ottaa kokonaan uuden lajin haltuun. Lisätietoja Päivi,
paivi.puurunen@kolumbus.fi, 050 535 4544.
3.Käsitöistä on moni kiinnostunut, mutta nyt käsityöntaitajalla Anneli Tiilikaisella on
tilanne, ettei hän voi vetää kerhoa Toivotaan, että tilanne paranee jatkossa.
Lisätietoja Anneli Tiilikaisen puh. on 050 465 6095.
4.Kulinaarikerho on vasta-aloittanut. Kerho oli 5.10 tutustumassa ravintolaan
Grande Parilla, joka on Dixin toisessa kerroksessa. Ideana on, että jäsenet tai
erilaiset ryhmät voivat kokoontua mielenkiintoiseen ravintolaan ja kertoa
tiistaitapaamisissa kokemuksistaan ko. paikassa meille toisillekin. Lisätietoja Seppo
seppo.talma@kolumbus.fi, 050 3414 225.

5.Digi-kerhon toiminta lakkautettiin toistaiseksi. Jokaisella on omia probleemoja ja
asioiden hoitamiseen tarvitaan ”vierihoitoa”, jota saa mm. kirjastosta (viikottain
kolme eri ryhmää) ja Tikkurilan aseman Vantaa-Infosta 21.10 lähtien, torstaisin klo
12.30 – 15.
6.Lukupiiri on vasta aloittamassa. Ensimmäinen kokeilu on, kun kokoonnumme
perjantaina 12.11. klo 11.00. Kirjaksi on valittu Michelle Obaman ”Minun tarinani”.
Kokoonnumme arvioimaan teosta Asukastilassa (neuvotteluhuone 1). Toistaiseksi
lisätietoja Virpi virpi.ratia@elisanet.fi p, 040 555 9248.
Juhlaristeily 17-18.5.2022 Tallinnaan
Tallink Silja Euroopalla, koko laiva on varattu senioreille. Matkan järjestäjä on
Matkapojat. Yksilömyynti alkaa 4.11.2021 myyntipiste@matkapojat.fi .
Patinalehdessä tulee tästä vielä lisäinformaatiota, mutta voit tutustua järjestelyihin
osoitteessa https://www.matkapojat.fi/Hybridiehdot.pdf.
Senioriliiton ja Uudenmaan piirin tapahtumia
Näistä löydät tietoa tapahtumista, siellä kannattaa käydä ja olet perillä asioista.
https://senioriliitto/tapahtumat ja https://uusimaa.senioripiiri.fi/tapahtumat
Yhdistyksemme kotisivut
Käykää kotisivuillamme

Hallitus toivottaa kaikille hyvää syksyä ja terveellistä päiviä
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