ITÄ-VANTAAN KANSALLISET SENIORIT RY
Jäsenkirje helmikuu 2022
Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Olemme saaneet kunnon talven, lunta on riittänyt ja maisema on kauniin
valkoinen. Päivät pitenevät ja kevättä odotellessa mielialakin piristyy.
Koronarajoituksia puretaan ja ilmeisesti arkielämä normalisoituu.
Kokouspaikkamme Vantaan kaupungin Asukastila avautuu 8.2. Nyt voimme
suunnitella kevään tiistaitapaamisten ohjelmaa. Aloitamme 15.2. 2022
mielenkiintoisella esityksellä, kun Vantaa-Seura kertoo toiminnastaan. Yhdistys on
toiminut Vantaalla jo 60 vuotta ja pitää yllä alueen historian tuntemusta ja
järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia.

Kerhotoiminta
Muistikerhon ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 11.2. klo 11 Asukastilassa.
Jäseniä mahtuu vielä mukaan keskustelemaan, tekemään tehtäviä ja ratkaisemaan
erilaisia pähkinöitä, joita tehdään yhdessä leppoisassa ilmapiirissä.
Lukupiiriä olemme yrittäneet toteuttaa jo viime vuoden puolella, mutta koronarajoitteet ovat hankaloittaneet tilannetta. Tikkurilan kirjastosta on nyt varattu
kabinetti, jonne kokoonnumme torstaina 17.2. klo 13. Meillä on edelleen
ensimmäisenä kirjana Michelle Obaman kirja ”Minun tarinani”. Moni ehti jo
aloittaa siihen tutustumisen, mutta yhteistä kirjan arviointia ei ehditty toteuttaa.
Samalla suunnittelemme toimintamallia. Tule mukaan ja tuo ideoitasi ja toiveitasi
tullessasi.
Kulinaarikerhon (lounaskerhon) ajatuksena on ollut, että tutustumme Tikkurilan
moniin ravintoloihin pienissä ryhmissä ja kerromme kokemuksistamme
tiistaitapaamisissa. Kokoa ystäviä mukaan ja lähde kokeilemaan paikkakunnan
erilaisia ravintoloita. Onko hinta-laatu-suhde oikea ja onko palvelu ollut hyvää?
Golf-kerhoon udet jäsenet ovat tervetulleita. Lisätietoja antaa Päivi Puurunen
(paivi.puurunen@kolumbus.fi) tai 050 535 4544.

Senioriliikunta-hanke
Ikiliikkujien opastettu seniorikävely aloitti 1.2. Kolmas kävelytapahtuma on vielä
tiistaina 15.2. klo 10 – 11. Lähtö on Tikkurilan kirjaston edestä. Kävelyretket ovat
Vantaan kaupungin liikuntaosaton suunnittelemia ja toteuttamia.
Teatteri-ilta
Yhdistys on varannut lippuja Teatteri Vantaan esitykseen Mielensäpahoittaja ja
poika. Tilaisuus on to 12.4. klo 19. Lipun hinta on 31 € ja sitovat ilmoittautumiset
pe 11.3. mennessä anu.ripatti@gmail.com tai puh.040 763 8712 ja maksut pe 25.3.
mennessä tilille FI09 1220 3000 1537 55, viitenumero 3120.
Teatterin Vantaan osoite on Silkkitehtaantie 5, 01300 Vantaa.
Senioriliiton juhlaristeily 17.5. - 18.5. 2022
Silja Europalla lähdemme kohti Tallinnaa ja lähtö satamasta on klo 17.30.
Tarkoituksemme on järjestää yhteiskuljetus satamaan ja takaisin Tikkurilaan.
Risteilyllä on runsas ja mielenkiintoinen ohjelma. Lisätietoja saat Senioriliiton
sivuilta ja jäsenille lähetetystä 2.2.2022 päivätyssä tiedotteesta. Tietoja saa
Matkapoikien nettisivuilta www.matkapojat.fi/senioriliitto.

Hallituksen puolesta
Hyvää ja aurinkoista kevättä

Virpi

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

