
      KANGASALAN KANSALLISET SENIORIT 

 Hyvää alkavaa vuotta seniorit                                                                                5.2.2021

Tässä uuden puheenjohtajan ensimmäinen kirje teille seniorit.

Aluksi kiitän Jukkaa pitkästä ja ansiokkaasta puheenjohtajakaudestaan.

Näyttää siltä, ettemme pääse kevään kuluessa vielä eroon lopullisesti korona-epidemiasta. 
Lupaavaa on, että useat lääketehtaat ovat löytäneet rokotteen taudille ja mahdollisesti eston sen 
leviämiselle.  Ensimmäiset rokote-eräthän ovat jo saapuneet Suomeen, odotellaan viranomaisten 
ohjeita rokotusaikatauluista, miten se kohdistuu eri ikäryhmiin. Seurataan tilannetta ja toivotaan 
parasta, että olosuhteet normalisoituisivat.

Meille senioreille on tärkeätä yhdessäolo ja kanssakäyminen perheen ja ystävien kesken. 
Viranomaisten määräykset ja suositukset ovat rajanneet, meille näitä tarkeitä yhdessäolon hetkiä. 
Varsinkin yhdistys-toiminnassa yleiset kokoukset ja tapaamiset, joita on kirjattu myös 
toimintasuunnitelmaamme, ovat ehkä vaikea toteuttaa koronan takia kevätkaudella. Pyrimme 
kuitenkin järjestämään, mahdollisuuksiemme mukaan kuukausitilaisuuksia ja tietysti eri 
kerhotoimintaa. Jos koronaepidemia kuitenkin vaikeuttaa tilaisuuksien järjestämistä, olemme 
miettineet, toteuttaisimmeko yhteisen ulkoilmatapahtuman kevään kuluessa jäsenistölle. Palaamme 
tähän asiaan myöhemmin keväällä, jos tilaisuus järjestetään. Kaikista tapahtumistamme ilmoitamme 
jäsenistölle Kangasalan Sanomissa ja kotisivuillamme sekä tietyissä tapauksissa henkilökohtaisesti 
sähköpostilla. Lisäksi yhdistyksemme on avannut oman FACEBOOK -sivun, josta saa tietoa 
tulevista tapahtumista ja ”juttuja” mitä tilaisuuksissamme on tapahtunut. 

Tällä hetkellä sanoisin, olennaista on eri kerhojen toiminta, koska pääasiallisesti jäsenistömme 
osallistuu aktiivisesti niihin, mahdollisuuksiensa mukaan, nauttien yhdessäolosta ja harrastuksien 
tuomasta ”virkistyksestä”. Kerhojen vetäjille suuri kiitos, että olette jaksaneet työskennellä ja 
innostaa jäseniämme erilaisiin aktiviteetteihin. Uskon, että kevään toiminnassa, merkittävässä 
osassa ovat eri kerhojemme omat ohjelmat, huomioiden kuitenkin viranomaisten rajoittavat 
määräykset.  Jos et ole vielä löytänyt omaa kerhoasi, jonka toiminnasta olet kiinnostunut, niin ota 
yhteyttä kerhojen vastuuhenkilöihin.

On mietitty myös kestoltaan lyhyitä, esim. 2-4 tuntia, yhteisiä iltapäiväretkiä, jolloin voisimme 
tutustua mielenkiintoisiin paikkoihin lähiympäristössä. Kohteita voisi olla: Visavuori, Laukon kartano, 
Vaihmalan hovi jne. Matkat tehtäisiin tilausbussilla. Jos jäsenistöllä on ideoita, mihin retket 
suuntautuisivat, niin ota yhteyttä ja kerro kohteista minulle.

Tärkeätä olisi yhdistykselle, että meillä olisi mahdollisimman monen sähköpostiosoite, jotta voisimme
kertoa teille, tarvittaessa nopeallakin aikataululla ohjelmistamme ja aikataulumuutoksista. 
Halutessanne voitte toimittaa sähköpostiosoitteenne jäsenrekisterinhoitajalle, Ritva Nikkaselle: 
rit.nikkanen@gmail.com, jos sitä ei ole jo ennestään hänellä.

Positiivisuus jokapäiväisessä toiminnassa on meille senioreille tärkeätä ja se luo hyvää ja reipasta 
mieltä, vaikka se ”pahuksen korona estelee meidän vanhaa normaalitoimintaa. ” Kyllä me tästä 
selviämme yhdessä.

Yhteisesti kohti kevättä

Jarmo Forsberg
                                                             
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta  http://kangasala.senioriyhdistys.fi/
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2021 Tapahtumakalenteri /koronnarajoitusten 
salliessa

Imoittautumiset ovat sitovia

Tammi- Helmikuu  Ei tapahtumia

Maaliskuu
pe 26.3. klo 13

Kevätkokous, Sentteri
Ilkka Hyttinen kertoo ”oluen  ihmeellisestä 
maailmasta”

Huhtikuu
ke 14.4. klo 14.30

”Saatana saapuu Moskovaan” 
Tampereen teatteri, Ilmoittautumiset 13.3. 
mennessä Lähtö Kangasalan torilta klo 13.30

Anneli Malmi, p. 050 350 8713

Huhtikuu
pe 23.4. klo 13

Iltapäiväkahvit, Sentteri
musiikin tohtori Jyrki Lähteenmäki: ”Lapsi ja 
musiikki muutosten ajassamme”

Toukokuu la 8.5. Yhdistyksen 35-vuotisjuhla lukiolla

to 20.5. klo 10 Piirin liikuntapäivä Pälkäneellä Nuijantalolta
Ilm. 15.4. mennessä

Leila Frick p. 045 157 2573

ke 26.5. Luontoretki Laipanmaalle
Ilm 15.5. mennessä

Jarmo Forsberg
050 046 9971

Kesäkuu
alkupuolella

Kesäretken kohteet: Tammisaari, Hanko, 
Fiskars Ilm. 15.5. mennessä

Anneli Malmi
050 350 8713

Elokuu
su 15.8. klo 14

”Aira” Valkeakosken kesäteatteri 
Lähtö Klan torilta klo 12.30
Ilm. Annelille 15.4. mennessä

Anneli Malmi
050 350 8713

Elokuu Piirin golfkilpailu Pirjo Mäkelä, 050 342 9687
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta  http://kangasala.senioriyhdistys.fi/

2021 Kerhot/koronnarajoituksin Lisätietoja

Kuntosaliryhmä tauolla Riitta Palonen p. 045 1580 280

Naisten muistikerho
Vire 

joka toinen parillisen viikon ti 
klo 10

Säästökeskuksen
alakerta

Marja Nuutinen p. 050 596 4882

Miesten muistikerho
Kontiot

tauolla Säästökeskus Ilkka Pikkola p. 0400 380 877

Käsityökerho
Kässäri 

joka toinen parillisen viikon ti 
klo 12 

Kirjaston Suppa Leena Seppälä p. 040 583 8722 
Leena Kostia p. 040 824 1946

Senioritanssiryhmä
Sirpakat 

tauolla Nuorisotila Sentteri Eija Kahilainen p. 050 593 6412

Kirjallisuuskerho
Libris

kk:n 1. ke klo 14.30 Kirjaston Suppa Anna-Maja Kallio p.0500 457 926

Vesijumppa to klo 10 Uimahalli Kuohu Pirjo Mäkelä p. 050 342 9687

http://kangasala.senioriyhdistys.fi/
mailto:mari.leppanen@iki.fi

