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    KIRKKONUMMEN KANSALLISET SENIORIT RY 

   
https://kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/  --  täältä löydät ajantasaista tietoa ohjelmista ja 

matkoista/retkistä 

      

      Jäsenkirje 2  
Huhtikuu 2018 

  

Hei Seniorit! 

 
Nettivastaava, varapuheenjohtaja Reijo Aholan oikea puhelinnumero on 040 709 2985. 

(Toimintakalenterissa 2018 on virheellinen numero) 

 
Vuoden 2018 Kansanterveyspäivässä esitellään FinTerveys 2017 -tutkimuksen keskeisiä 

tuloksia ja käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ajankohtaisia aiheita. Tilaisuudessa 

pohditaan alan asiantuntijoiden alustusten pohjalta, miten terveys on Suomessa kehittynyt ja 

miten ajankohtaisiin terveyshaasteisiin vastataan. Lisäksi keskustellaan väestön 

terveysseurannan tavoitteista ja merkityksestä tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa.  

 

https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/ajankohtaista/kansanterveyspaiva 

Mielenkiintoista tapahtumaa voi seurata suorana videolta.  

Videointi:http://videonet.fi/thl/20180413/ 

 

KUUKAUSITAPAAMISET kevät 2018 

 

Ma 16.04. Liikenneministeriön  kansliapäällikkö Harri Pursiainen; viestinnän ja 

liikenteen tulevaisuuden näkymiä ja ajankohtaisia kehitysalueita. Kino Kirkkonummi! 

Ma 23.4. klo 13:00 elokuva "Suomen hauskin mies" Kino Kirkkonummessa 

yksityisnäytöksenä. Liput 8 €, vain käteismaksu. Elokuvan jälkeen keskustelua & 

kahvittelumahdollisuus lämpiön puolella.  

To 3.5.  ”Siisti kirkonkylä 2018” - tapahtuma. Sponsorina LähiTapiola 

klo 10.00-10.30  Aamukahvi Kirsikassa/ LähiTapiola 

klo 10.30-12:00  ”Siisti kirkonkylä 2018” 

klo 12:00-13:30 LähiTapiola, lounas  

LähiTapiola hankkii tarvittavat jätesäkit ja suojakäsineet 

Kunnan edustaja ja Kirkkonummen Sanomien toimittaja paikalla avauksessa. 

 

Ma14.05. Kirkkonummen videoharrastajat, lyhytfilmejä; videokerhon toiminnan esittelyä. 

Huom. Paikka ilmoitetaan Kirkkonummen Sanomien tapahtumapäivyrissä. 

https://kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/ajankohtaista/kansanterveyspaiva
http://videonet.fi/thl/20180413/
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RETKET & MATKAT 

Ajankohtaista tulevista retkistä ja matkoista 

Yhteyshenkilö Irja Orava, puh. 040 534 3325  tai irja.orava@iki.fi 

 

* Ilmoittaudu marraskuun (26.-30.11.) Krakovan matkalle 4.5. mennessä. 

Monipuolinen ohjelma, retkiä, Finnairin suorat lennot, hinta 865 €. 

 

* Viron matka 7. - 10.5.2018. 

 

* Vivamon retki Lohjalle - uusi kohde keväälle - toteutetaan 22.5. 

kimppakyydein. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 27.4., jolloin myös retkimaksu 30 € 

maksetaan. Sisältää ohjelman, lounaan, ip-kahvin. 

 

* Ulkoilupäivä ke 30.5. klo 8.30 - noin 15.30 Räfsön saaressa 

seurakuntien leirikeskuksessa. Ilmoittaudu 15.5. mennessä. Retken hinta 

on 18 € (sis ohjelman, lounaan, ip-kahvin). 

 

* Retki Saloon ja Mathildedaliin ti 4.9. ja tälle retkelle osallistumisilmoittautumiset 

mielellään toukokuun aikana, viimeistään ja 

sitovasti 15.8. mennessä. Retken hinta 83 € (sis. bussimatkan, ohjelman 

opastuksineen, lounaan, ip-kahvin). 

 

Kaikkien retkien ja matkojen ohjelmat sekä muut tiedot esillä kk-tapaamisissa kiertävissä 

kansioissa sekä nettisivuilla www.kirkkonummi.senioriyhdistys.fi ja pyydettäessä myös 

sähköpostitse matkavastaavalta. Tervetuloa mukaan! 

 

Aurinkoista keväänjatkoa kaikille! 

mailto:irja.orava@iki.fi
http://www.kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/

