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Hyvät seniorit 

Yhdistyksemme tämän toimintavuoden päätösvaihe on nyt käsillä ja hyvänä  loppukirinä 
joulupuurotilaisuutemme maanantaina 10.12. klo 14 palvelukeskuksessa. 
 
Vuoden aikana olemme nauttineet mielenkiintoisista esitelmistä, virkistävistä matkoista ja uusista 
elämyksistä sekä iloisesta yhdessäolosta retkillämme. Kerhotoiminta on syksyn aikana vilkastunut ja 
edunvalvonnasta on pidetty huolta sekä vanhusneuvostossa että palvelukeskuksen hallituksessa. 
Jäsenmäärämme on hyvässä kasvussa, mikä antaa mahdollisuuden yhä vilkkaamalle toiminnalle 
meidän kaikkien  hyödyksi. 
 
Senioriliiton kehityssuunnitelman mukaisesti uusitaan sekä nettisivustoja, jäsenrekisterijärjestelmää että 

talouspuolen järjestelmiä. Nämä muutokset tulevat näkymään myös meidän kohdallamme ensi 
alkuvuoden aikana. Onneksi meillä on näistä muutoksista huolehtimassa varsin päteviä toimijoita. 
Tulevan vuoden toimintakalenteri ohjelmineen on juuri valmistumassa ja jaetaan heti ensi vuoden 
alussa. Uskallan luvata hienoja kokemuksia meille kaikille myös ensi vuoden aikana. 
 
Kauteni yhdistyksen puheenjohtajana päättyy vuoden lopussa ja haluan kiittää teitä kaikkia 
saamastani tuesta ja arvokkaasta mukanaelämisestä yhdistyksessämme. Erityisesti kiitän hallituksen 
jäseniä aina niin hienosta yhteispelistä kautta koko puheenjohtajakauteni. Minulle yhdistyksen 
puheenjohtajan toimi on ollut erinomainen etuoikeus, josta olen nöyrästi hyvilläni. 
 
Syyskokous valitsi yhdistykselle uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2019. 
Puheenjohtajavalinta oli varsin onnistunut. Matti Valkeinen on jo hallitustyössään näyttänyt sekä 
innostustaan että vankkaa osamistaan yhdistyksemme hyväksi. Saimme erinomaisen uuden 
puheenjohtajan ja yhdistyksemme vahva vire tulee edelleen  jatkumaan ja voimistumaan. 
Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Taisto Koivumäki ja hallitustyöskentelynsä jättää nyt Jukka 
Liimatainen. Jukka on ollut sekä yhdistyksen puheenjohtajana että muissa hallitustehtävissä pitkän  
ja ansiokkaan kauden. Hän on myös menestyksellä edustanut yhdistystämme Senioriliiton 
Uudenmaan piirin hallituksessa. Tästä kaikesta Jukalle koko yhdistyksen puolesta lämmin ja 
arvostava kiitoksemme. 
 
Mieluisaa adventtiaikaa kaikille 
 
 
 
Björn Collin 
puheenjohtaja   
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Retket ja matkat – ajankohtaista – toimi nyt 

 

Tallinnan oopperamatka pe-la 8-9.2. 2019  

Estonia teatterissa ooppera Tsaarin morsian, joka on harvemmin kuultu kaunis, historiallinen, venäläisten 
oopperatalojen kantaohjelmistoon kuuluva oopperaesitys. Meille on varattuna permantopaikat riveiltä 11-
13. Suurlähetystökäynti pe 8.2. klo 14. Lauantaina 9.2. klo 10-11 mahdollisuus tutustua opastettuna KGB-
museoon, josta lisämaksu 10 €. Ennakkomaksu erääntyy maksettavaksi 14.12. ja loppuerä  7.1.2019. 
Matkan hinta on 180 €. Matka on täynnä. 
Voit tiedustella mahdollisia lisäpaikkoja Irjalta: irja.orava@iki.fi tai 040 534 3325. 

 

Ilmajoen musiikkijuhlien Mannerheim oopperamatka 7.-8.6.2019 

Ilmoittautuminen 15.1.2019 mennessä. Matkan hinta on 295 €. Enää muutama paikka vapaana. Bussi 

Kirkkonummelta Kirkkonummelle, yöpyminen Seinäjoella, jossa myös Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museolla 

käynti, kävely Mannerheimin jalanjäljillä. Kierros taustoittaa marsalkan elämän vaiheita. Ohjelma löytyy 

kotisivuiltamme. Ennakkomaksu 100 € erääntyy maksettavaksi tammikuun lopussa. 

 

Musiikkitalo - Taidekoti Kirpilä  -retki Helsinkiin 

Tammikuussa lähdemme omalla bussilla ti 22.1. klo 12.30 Helsinkiin, jossa tutustumme opastettuna 

Musiikkitaloon sekä Taidekoti Kirpilään. Iltapäiväkahvit nautitaan musiikkitalon alakahviossa. 

Ilmoittautuminen on alkanut 14.11. marraskuun kuukausitapaamisessa ja päättyy viimeistään 14.1. Retken 

kokonaishinta on 30 €/jäsen, eräpäivä 15.1.2019,  viitenumero 12098. 

 

Ennakkotietona 2019 matkoista 
Toukokuu 

Ruotsin matka - Mälaren seutu ml. Uppsala toteutetaan 5.-8.5.2019 

Oma bussi Kirkkonummelta koko menopaluumatkan, meno VL Grace laivalla Turusta, paluu VL Helsinkiin. 
Yöpyminen Uppsalassa. Ohjelma (alustava) löytyy kotisivuilta. Matkan hinta on 525 €/hlö. Ennakkomaksu 150 
€ erääntyy maksettavaksi 31.1. ja loppuerä 25.3. mennessä. Matkasta lähemmin joulukuun kk-tapaamisessa, 
jolloin voit ilmoittautua mukaan tai sähköpostitse/puhelimitse suoraan Irjalle.  

Syyskuu 

Berliinin matka su-ke 1.-4.9.2019 – matkaohjelma kotisivuilla. Matkasta lähemmin joulukuun kk-
tapaamisessa. Samalla voit ilmoittautua mukaan tälle matkalle. 

 

Seuraa ilmoitteluamme kotisivuilla www.kirkkonummi.senioriyhdistys.fi 
Vuoden 2019 toimintakalenteriin tulee koko vuoden retki- ja matkatarjonta. 
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