Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry

Jäsenkirje syksy - 2020
Hyvä jäsen näyttää siltä, että voimme aloittaa syksyn tiistaitapaamiset totuttuun tapaan. Meille on varattu
Vantaan Asukastilasta (Lummetie 2 A 4:s kerros) kokoontumistilat koko vuodeksi. Uusi kokoustila on sama
talo ja sama kerros, mutta Monitoimitila 2. Ensimmäinen tiistaitapaaminen on 8.9.2020 klo 14 aina
parittomien viikkojen tiistait. Yhdistyksemme on saanut paljon uusia jäseniä ja toivomme, että he tulevat
viihtymään joukossamme ja mahdollisesti tulemaan mukaan toimijoiksikin. Ensimmäiseen tapaamiseen
emme ole pyytäneet ulkopuolista esityksen pitäjää, koska meillä on niin paljon kerrottavaa ja kuultavaa
siitä, miten kevät ja kesä on itse kullakin mennyt ja samalla käymme läpi syksyn ohjelmaa.

Syksyn ohjelma
8.9.20
22.9.20
6.10.20
20.10.20
3.11. 20
17.11.20
1.12.20
15.12.20

Kevään ja kesän kuulumiset samoin keskustellaan tulevan syksyn ohjelmasta
Suomella on vaihtoehtoja
Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa
EU - tänään
Yhdistyksemme jäsen Pertti Ratia
Muisti ja muistin hoito
Muistiohjaaja Viviane Azena, Espoon Muistikeskus
Syyskokous ja esitys Erilaiset testamentit – mahdollisuudet ja sudenkuopat,
Asianajaja, varatuomari Johanna Tolpponen
Tieliikenneuudistus ja sen tuomat vaikutukset seniorien liikennekäyttäytymiseen
Koulutusohjaaja Tomi Niemi, Liikenneturva
Syntymäpäivät ja arpajaiset
Joululounas, Ravintola Härmän Rati Oy, Järvenpää (yhteiskuljetu)

Teatterit ja konsertit
17.9.20

7.8.21

Musiikkikomedia Sylvi ja Huru-Ukot, Kulttuuritalo Martinus, Martinlaakso
Mukana myös Maalaislääkäri Kiminkinen -Show. Lippuja on varattu 25 kpl.
Liput 23 €/hlö. Osallistumislista kiertää 8.9 kokouksessa.
Varaukset 10.9 mennessä ja maksut tilille FI09 1220 3000 1537 55
Hamina Tattoo sotilasmusiikki show on siirretty vuodella, uusi aika on siis 7.8. 2021.

Muu virkistystoiminta
Korona -ajan suositukset ovat kovasti muuttuneet ja nyt kun epäillään uuden korona-aallon tulevan, niin
hallituksessa emme ole rohjenneet varata syyskaudelle muita esityksiä. Seuraamme tilannetta.
Kerho-ohjaajien virkistyspäivä 28.10.20, Lohjan Kisakalliossa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita ja asia
varmistuu lähiaikoina ja siitä ilmoitetaan tiitaitapaamisissa.
Vanhustenviikko on 4-11.10.2020. Pääjuhla on Naantalissa 4.10, teemana on ”Onni on vanheta”. Viikon
jokaisena päivänä on oma kiinnostava aihe esityksin ja keskusteluin järjestäjänä Vanhustyön keskusliitto.
Lisätietoja löydät sivuilta www.vanhusteviikko.fi

Kerhotoiminta
Muistikerhot I ja II aloittavat toimintansa entiseen tapaan, kokoontumistilat ovat Vantaan Asukastilassa.
Muistikerho I aloittaa toimintansa 11.9.20 klo 10.30-12.00 Aino Viertiön ohjaamana (040 560 2012)
Muistikerho II aloittaa toimintansa 18.9.20 klo 11.00- 12.30, Tarja Kantasen ohjaamana (040 533 2005).
Golf -kerhon muutamat jäsenet ovat olleet ahkerasti kentällä. Jos on lämmin syksy, niin peliaikaa on vielä
paljon edessä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, niin ota yhteyttä Päivi Puuruseen (050 535 4544
Digi-kerho jatkaa myös toimintaansa. Krister Tamminen on lupautunut ohjaamaan meitä kerran
kuukaudessa. Ensimmäinen opetustunti on 22.9.20 ja alkaa tiistaitapaamisen jälkeen klo 16. Yhteyshenkilö
Seppo Talma (050 341 4225).
Käsityökerho ehti aloitella ja kokoontua pari kertaa ennen korona -epidemiaa. Anneli Tiilikainen (050 465
6095) on vetänyt kerhoa ja tarkoitus on jatkaa toimintaa. Kerhosta kerrotaan enemmän 8.9.20.
Kerhotoimintaa haluamme laajentaa. Uudenmaan yhdistyksillä on hyvin erilaisia kiinnostuksen kohteita,
on lukupiiriä, elokuvakerhoa, ravintolakerhoa, kulttuurikerhoa sekä erilaisia liikuntamuotoja. Sauvakävelyä
on kovasti toivottu, mutta ei ole löytynyt ryhmälle vetäjää. Olisiko sinulla mahdollisuus tulla vetäjäksi?

Uudenmaan piirin ja senioriliiton tapahtumia 2020-2021
Kevätkokous, jonka piti olla 3.4.20 Tikkurilassa Laurean tiloissa siirrettiin koronan takia syksyyn ja se on nyt
4.9.20 klo 10 Hiekkaharjussa Puistokulman tiloissa, Talkootie 4, 01350 Vantaa. Yhdistyksemme on
kokouksen isäntänä. Kokous pidetään rajoitettuna niin, että jokaisesta yhdistyksestä tulee vain 1-3 jäsentä.
Kokouksen yhteydessä ei ole muuta ohjelmaa kuten yleensä.
Syyskokous on 18.11.2020 Nummi-Pusulassa.
Valtakunnallinen ”Rohkeasti seniori -projekti” jatkuu, seuraava tilaisuus on Tikkurilassa Vantaan
Asukastilassa (Lummetie 2 A 4:s kerros) Monitoimitilassa 1. Kurssi on kaksipäiväinen to 1.10 klo 10.30-14 ja
pe. 2.10 klo 12.30-16. Vierailijaksi on lupautunut tanssitaiteilija Jorma Uotinen. Tilaisuudessa on myös
esityksiä meitä senioreita kiinnostavista aiheista. Tilaisuudesta kerrotaan tarkemmin tiistaitapaamisissa.
Senioriliitto täyttää 50 vuotta v. 2021. Senioriliitto järjestää juhlaristeilyn Silja Europalla 18-19.5.2021.
Liitto on perustettu 10.10 1971 Tuusulan kunnallisopistolla. Tuusulan senioriyhdistys haluaa järjestää
Uudenmaan piirin yhdistyksille 50-v juhlan, joka on 26.8.2021 ja paikkana on hotelli Gustavelund.
Liitto juhlistaa merkkivuottaan Finlandiatalolla 10.10.2021 pidettävässä valtakunnallisessa tilaisuudessa.
Elämme edelleen epävarmoja aikoja ja tilanne saattaa muuttua vaikeaksi ja rajoituksia otetaan uudelleen
käyttöön. Mutta yhdessä kestämme ja selviämme hankalistakin tilanteista. Olkaamme yhteydessä
ystäviimme, naapureihimme ja sukulaisiimme, niin autamme yhdessä toisiamme.
Ota rohkeasti yhteyttä, niin koetamme auttaa ja toteuttaa toiveesi!

Hyvää syksyä toivottaen Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry:n hallitus

Virpi Ratia, puheenjohtaja
Seppo Talma, varapuheenjohtaja
Päivi Puurunen, sihteeri
Ritva Puhakka, talouden- ja jäsenrekisterinhoitaja

040 555 9248
050 341 4225
050 535 4544
040 762 8521

Maila Kivimäki
Aino Viertiö
Pirjo Pälli
Anu Ripatti

050 547 9000
040 560 2012
050 574 7821
040 763 8712

