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Tammikuu 2019 

Puheenjohtajan tervehdys! 

 
Hyvät Seniorit! 

Alkanut vuosi on Kirkkonummen kansallisten seniorien juhlavuosi: 21.10.2019 tulee kuluneeksi 40 vuotta 

yhdistyksemme perustamisesta. Kyseisenä päivänä vietämme kuukausitapaamisemme tavallista 

juhlavammin, mistä ilmoitetaan tarkemmin, kun tuo päivä lähestyy.  

Kansallisen senioriliiton ”Seniorit nettiajassa”-teema jatkuu. Tarkoituksena on tarjota parempia digitaalisia 

palveluita, vahvistaa jäsenistön tietoteknistä osaamista ja helpottaa tietoteknisten palvelujen käyttöönottoa. 

Uusi KILTA-niminen jäsenohjelma alkaa palvella sekä yhdistysten hallinnossa että jäsenten yhteydenpidossa 

yhdistykseen. 

Seniorien merkkipäivien muistaminen muuttaa muotoaan: aikaisemmin pyöreitä vuosia täyttäneille 

lähetettiin onnittelukortti. Tänä vuonna merkkipäiviään viettävät kutsutaan yhteiseen kahvitilaisuuteen, joka 

pidetään torstaina 7.11.2019. 

Meitä jäseniä on tätä kirjoitettaessa 177. Joukkomme on kasvanut vuoden takaisesta yli kymmenellä 

jäsenellä.  

Kuukausitapaamiset, kerhot, matkat ja retket muodostavat toimintamme kehykset. Liitteenä on vuoden 2019 

toimintakalenteri ja matka/retkiohjelma. Kuukausitapaamisten yhteydessä saatte toimintakalenterin 

paperiversiona.  

Liitteenä olevan toimintakalenterin 2019 takasivulla on lista meitä tukeneista 

palveluntarjoajista. Kiitämme tästä tuesta, joka muodostaa merkittävän osan 

talousarviostamme. Otammehan tämä huomioon omissa valinnoissamme. 

Antoisaa juhlavuotta Seniorit! 

 

Matti Valkiainen, puheenjohtaja 

 

Kevään kuukausitapaamiset 

11.02. Aiheena: Mika Waltarin tuotanto, Mika Waltari -seuran pj. Päivi Istala 

11.03 Kevätkokous, Ajankohtaista eduskunnasta, Kimmo Sasi, Ben Zyskowicz ja Raija Vahasalo 

08.04.   Nivelrikko, ortopedi Esko Kaartinen 

13.05.   Ihmissuhteet ja anteeksianto, Kirkkonummen suomal. srk:n kirkkoherra Hannu Suni 

 



 

 

RETKET & MATKAT  

Yhdistyksen 40-juhlavuonna järjestämme monia retkiä ja matkoja sekä tapahtumia. Tutustu tarjontaan  

ja ota yhteyttä matkavastaavaan, mikäli haluat tarkempia tietoja tai esille nousee kysymyksiä yms. 

Kaikki retket ja matkat esitellään kuukausitapaamisissamme ja tiedot löytyvät myös kotisivuiltamme 

www.kirkkonummi.senioriyhdistys.fi  retket ja matkat -osiosta. 

 

 

Ilmajoen musiikkijuhlat – Mannerheim-ooppera  pe 7. -  la 8.6.2019 

Olemme saaneet muutaman lisäpaikan, joten jos tämä matka kiinnostaa, ilmoittaudu mukaan 

mahdollisimman pian. Matka tapahtuu bussilla, joka lähtee Kirkkonummelta klo 7:45 ja suuntaamme 

Seinäjoelle, jossa ohjelmaa ja yöpyminen. Menomatkalla lounas Jalasjärven Pihlajan Kievarissa. 

La 8.6. klo 11:15 lähdemme Ilmajoelle, jossa opastetulla bussikierroksella tutustutaan tähän yllättävän 

monipuoliseen pieneen eteläpohjalaiseen pitäjään ja sen historiaan. Ooppera alkaa klo 13:00. 

Väliaikana kahvitarjoilu. Takaisin Kirkkonummella olemme arviolta klo 22:00. Matkan hinta meille 

on 295 €/hlö majoituttaessa kahden hengen huoneessa (sis aamiaisen).  

Matkan ennakkomaksu on 100 € ja se erääntyy 31.1.2019. 

Matkalla on erityisperuutusehdot. Ohjelma kotisivuilla tai saat sen pyydettäessä matkavastaavalta. 

 

To 14.3. retki Kansallisarkistoon ja Ritarihuoneelle 

Opastetut esittelyt kummassakin kohteessa, lounas kansallisarkistokäynnin jälkeen. 

Kansallisarkistossa on meneillään Suomen valtiolliset ritarikunnat 100 vuotta -näyttely, johon 

ehditään tutustua noin puolen tunnin ajan. Retken kesto klo 10:00 – n klo 16:00.Retkiesittely myös 

helmikuun kk-tapaamisessa. Ilmoittautuminen alkoi 14.1. ja päättyy 1.3. Retken hinta on 30 €, 

maksun eräpäivä 4.3. ja viitenumero 12111. Huom. Muista ilmoittautua matkavastaavalle 

määräaikaan mennessä. Pelkkä maksaminen ei riitä. 

 

Mälaren kierros Ruotsissa toukokuussa 5. - 8.5. 

Lähtö su 5.5. noin klo 17.30 omalla bussilla Turkuun, josta VL Grace -laivalla kohti Tukholmaa. 

Ma 6.5. aamiainen hotellissa, opas tulee mukaan ja suuntaamme omalla bussillamme Mariefredin 

pikkukaupunkiin Mälarjärven rannalla, tutustutaan Gripsholmin linnaan. Matkan aikana tutustuminen 

myös Skoklosterin 1600-luvulta peräisin olevaan linnaan. Linnojen jälkeen käydään vielä vanhassa 

pääkaupungissa Sigtunassa. Lounas. Majoittuminen Uppsalassa. Ti 7.5. aamiaisen jälkeen kierros 

Uppsalan  yliopistokaupungissa, käydään tutustumassa Carl von Linnen puutarhaan ja virka-asuntoon. 

Iltapäiväkahvit. Ajo Tukholmaan, josta Viking Linen laiva Helsinkiin. Laivalla buffet-illallinen. Ke 

8.5. buffetaamiainen laivalla, laiva saapuu Helsinkiin klo 10:10. Ja oma bussi tuo meidät takaisin 

Kirkkonummelle. Tarkempi ohjelma kotisivuillamme. 

Ilmoittautuminen käynnistä -  enää muutama paikka vapaana, joten ota yhteyttä 25.1. mennessä.  

Matkan hinta 525 €/hlö kahden hengen hytissä/huoneessa majoituttaessa, yhden hengen majoituslisä 

on + 110 €. Yksin matkustavan on varattava yhden hengen majoitus. Pyrimme järjestämään 

huonekaverin niin toivottaessa. Varausmaksu 150 € erääntyy helmikuun alussa. 

 

Toukokuun retki Siuntioon ti 21.5. 

Teemme bussiretken Siuntioon, jossa Suitian ja Sjundbyn linnoihin tutustuminen opastettuna. 

Iltapäiväkahvit nautimme Sjundbyn linnan makasiinissa ennen linnaan tutustumista. 

Retkiajankohta ti 21.5. iltapäivä. Tarkemmat tiedot ilmoittautumistietoineen myöhemmin keväällä. 

 

http://www.kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/


 

 

Berliinin matka 1. - 4.9.  

Ohjelma kotisivuilla ja esillä kk-tapaamisissa ja voit pyytää sen sähköpostina matkavastaavalta. 

Ilmoittautuminen alkoi joulukuun kk-tapaamisessa ja päättyy viimeistään 30.4.  Suomenkielinen 

matkaopas mukana koko matkan ajan. Ennakkomaksu 200 € erääntyy toukokuussa ja loppuerä 

heinäkuun lopulla. Enää kaksi paikkaa vapaana. Jos kiinnostuit matkasta, ota yhteyttä 

matkavastaavaan.  

 

 

Tulevat muut tapahtumat  
Yhdistyksemme seniorikävelypäivää, mukaan lukien keilailumahdollisuus, vietetään to 9.5. Tähän 

vuotuiseen tapahtumaan on ollut runsaasti osanottajia. Mukava tilaisuus tutustua toisiin senioreihin 

yhteisesti liikkumalla. Tapahtumasta tarkemmin myöhemmin keväällä. 

 

Seuraa ilmoitteluamme kotisivuillamme ja KS:n tapahtumapäivyristä. 

 

Uusista, mielenkiintoisista retki- ja matkakohteista voit kertoa matkavastaavalle kk-tapaamisissa tai 

lähettämällä sähköpostia irja.orava@iki.fi, sillä käynnistämme hyvissä ajoin vuoden 2020 

suunnittelun. 

 

Seuraava lounaskerhon tapaaminen on tiistaina 29.1. klo 12:30 ravintola Ervastissa (kunnantalo). 

Lounaskerho kokoontuu kuukauden viimeisenä tiistaina samassa paikassa. Tilaisuuteen ei tarvita 

etukäteisilmoittautumista. Mukana on ollut keskimäärin 15-20 senioria.  

 

Käsityö/keskustelukerhon helmikuun tapaaminen on Kino Kirkkonummen tiloissa on torstaina 14.2. 

klo 14:00 alkaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


