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Hyvät Seniorit! 

Olemme jo vuoden 2019 kesän kynnyksellä. Meillä on vielä yksi kuukausitapaaminen jäljellä 

ennen kesätaukoa. Kerhotoiminta on jäänyt jo tauolle alkaakseen uusin ideoin syyskaudella. 

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille aktiivisuudesta.  

Yhdistyksemme täyttää syksyllä 40 vuotta. Lokakuun 21. pnä klo 13 juhlimme 

syntymäpäiväsankaria. Juhla pidetään Kirkkonummen seurakuntatalon juhlatilassa. Keräämme 

10 euroa osallistumismaksuna tarjoilukulujen kattamiseksi. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 

13.5. ja 9.9. kuukausitapaamisissa, samalla osallistumismaksun voi maksaa käteisellä tai 

maksaa sen tilille. Ilmoittautua voi myös Kirsti Saariselle, sähköpostilla 

kirstiviola.saarinen@gmail.com tai p. 040 742 2288. Ohjelma ja ohjeita jaamme kk-

tapaamisissa paikan päällä. 

Lähetämme 40-vuotisjuhlakutsun myöhemmin. 

 

Kirkkonummen kansallisten seniorien tapahtumia kevään aikana: 

 

HUOM!  Torstaina 9.5. klo 10.00 kansallinen seniorikävely toteutetaan 

sauvakävelynä. Lähtö Palvelukeskuksen edestä. Saamme sauvoja lainaksi, jos omia ei 

ole. Alkulämmittely ja kävelylenkki n. 3 km metsäisessä maastossa. 

Kävelyn päätteeksi on Palvelukeskuksessa mahdollisuus ruokailuun seniorihintaan 

7,35 euroa (lounas sis. pääruoan_kreikkalainen kalavuoka+perunamuusi_myös kasvisvaihtoehto, 

salaatin, leivän, juoman, jälkiruoka tai kahvi).  

Tervetuloa reippailemaan yhdessä! 

 

13.05. klo 14 kuukausitapaaminen Palvelukeskuksessa. Vierailijana Kirkkonummen 

suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Hannu Suni puhuu aiheenaan Ihmissuhteet ja 

anteeksianto. 

16.5. klo 13 Katsomme Kino Kirkkonummessa Klaus Härön ohjaaman elokuvan ”Tuntematon 

mestari”. Maksu 8 €, vain käteisellä. Ota ystäväsikin mukaan! 
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Matkat ja retket 

Toukokuu: Retki Siuntioon 

Tiistaina 21.5. iltapäiväretki klo 13-17 Siuntioon omalla bussilla. Käymme ensin opastettuna 

tutustumassa Suitian kartanoon ja sen jälkeen nautimme iltapäiväkahvit Sjundbyn linnan 

makasiinissa. Opastettu kierros Sjundbyn linnassa klo 15:15-16:15, jonka jälkeen paluu 

Kirkkonummelle. Ilmoittautumisaikaa on pidennetty 13.5. saakka. Nyt on mainio tilaisuus 

lähteä tutustumaan lähiseudun arvorakennuksiin ja kuulla historian havinaa! 

Lähtö klo 13:00 keskustan urheilupuiston parkkipaikalta. Retken jäsenhinta on 35 €, maksu 

yhdistyksen tilille FI12 4006 0010 156020 käyttäen viitenumeroa 12124. Eräpäivä 13.5. Irja 

Orava, irja.orava@iki.fi 

 

Syyskuu: Tiistaina 17.9. aamupäivällä Alvar Aalto -kotimuseo ja -ateljeevierailu.  

Retki esiteltiin huhtikuun kk-tapaamisessa, jolloin ilmoittautuminen alkoi. Bussikuljetus. 

Retken hinta 30 €, sisältää opastetut kierrokset molemmissa kohteissa sekä bussikuljetuksen. 

Ryhmä jaetaan kahteen osaan, jolloin ryhmä I tutustuu ensin ateljeehen ja sen jälkeen siirtyy 

kävellen (noin 500 m/7-10 min) kotimuseoon Riihitielle. Ryhmä II aloittaa kierroksen 

kotimuseosta ja vaihtaa kävellen toiseen kohteeseen eli ateljeehen. 

Bussi lähtee keskustan urheilupuiston parkkipaikalta klo 8:15 ja ajaa Vanhan rantatien ja 

Masalan kirjaston kautta, joten matkan pysäkeiltä voi tulla kyytiin. Vierailuohjelma alkaa 9:15 

ja paluuaika Kirkkonummelle  noin klo 12:30.  

Retkimaksun eräpäivä on 9.9., joka on samalla viimeinen ilmoittautumispäivä. Viitenumero 

maksuille on 12218. Kesätauon johdosta toivomme ilmoittautumisia kevään aikana eri 

tapaamisissa tai kesäkaudella sähköpostitse irja.orava@iki.fi. Alvar Aalto -ateljee ja 

museovierailupäivät ovat kysyttyjä ja siksi on tärkeää, että saamme ryhmämme koon selville 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Irja Orava, irja.orava@iki.fi  

 

Tapahtumien ajantasaiset tiedot löydät nettisivuiltamme: 

https://kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/  

Uudenmaan kansallisen senioripiirin tapahtumia osoitteessa: 

https://uusimaa.senioripiiri.fi/tapahtumat/ 

 

Hyvää juhlavuoden jatkoa! 

Kirkkonummen kansalliset seniorit 

Matti Valkiainen ,  puheenjohtaja 

 

Kysymyksiin vastaa: Riitta Alm, sihteeri p. 050 469 4507, riitta.alm@elisanet.fi  
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