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https://kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/  --  täältä löydät ajantasaista tietoa  
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Hyvät seniorit 

Senioriliiton tunnuslause ”Seniorit nettiajassa” vuodelle 2018 osoittautuu todella tärkeäksi ja 

oikeaan osuneeksi. Tulemme omassa toiminnassamme huomioimaan netti- ja digimaailman 

ihmeiden maailman merkityksen meille kaikille. Senioriliiton yhdistyksille tuleva syksy tuo 

huomattavia muutoksia. 

Tietosuojalainsäädännön muutosten myötä jäsenrekisterimme rakenne ja käyttöoikeudet 

muuttuvat. Nettisivujen rakenne ja malli muuttuvat myös. Yhdistyksellämme on ja uskallan sanoa 

onneksi näitä muutoksia toteuttamaan ja valvomaan todella päteviä tekijöitä; Jukka Liimatainen ja 

Reijo Ahola, joten muutosten suhteen ei ole syytä huoleen. 

Paikallistoiminnassamme keskitymme toimintasuunnitelmamme mukaisesti neljään 

kulmakiveemme: kuukausitapahtumien mielenkiintoisiin aiheisiin ja mukavaan yhdessäoloon, 

edunvalvontaan paikallisesti, kiinnostaviin matka- ja retkiohjelmiin ja nyt vahvasti innostaviin 

harrastuskerhojen toimintoihin.. 

Aloitamme uusia kerhoja heti syyskuun alkupuolella; digikuvat kirjaksi -kerho, käsityö-ja keskustelu, 

keilakerho, lukupiiri ym. kirjeessä edempänä tarkemmin kerrottuna. 

Olettamukseni on kuitenkin, että jäsenistössämme on lukuisia oman harrastuksena puitteissa 

huomattavan osaamisen omaavia henkilöitä, joiden toivon tuovan innokkaasti mahdollisuuksia 

meille kaikille osallistua teemakerhon muodossa näihin harrastuksiin. 

Kerhotoimintamme koordinaattoreina toimivat hallituksessamme Matti Valkiainen ja Jatta 

(Marjatta) Kallio. Sopinette heidän kanssa uusien kerhojen aloittamisesta. Kino Kirkkonummen 

tiloissa yhdistyksellämme on kerhotoiminnalle hyviä toimintaympäristöjä. 

Nauttikkaamme myös tänä syksynä miellyttävästä ja virkistävästä yhdessäolosta yhdistyksemme 

senioritoiminnassamme. 

 

Hyvää syyskautta meille kaikille 

 

Björn Collin, puheenjohtaja 

 

 

 

https://kirkkonummi.senioriyhdistys.fi/


2 

 

KUUKAUSITAPAAMISET 
 
Ma 10.09. Hyvä ja paha ihminen, seniorimme Pertti Markkanen 
Ma 8.10.   Propagandan lumo, Joonas Pörsti, Ulkopolitiikka –lehden toimituspäällikkö 
Ma 12.11. Ikäihmisten turvallisuusasiaa. Syyskokous. 
Ma 10.12. Joulupuuro 
 

TAPAHTUMAT 

Ti 18.09.  klo 13:00 elokuva "Iloisia aikoja, mielensäpahoittaja" Kino Kirkkonummessa               
Liput 8 €, vain käteismaksu. Ystävät ja tuttavat tervetulleita mukaan. 

Ti 2.10. klo 14.00 Vierailu Suomen Sokerille Kantvikiin. Kimppakyydit, lähtö klo 13.30 keskustan 
urheilupuiston parkkipaikalta. Kesto noin 1,5 tuntia. Max. osallistujamäärä 40.  Ohjelmassa 
tehdaskierros, infoa toiminnasta ja tuotteista, maistiaisia. Jos tulet suoraan Kantvikiin, niin 
tapaaminen on klo 13.50 tehtaan edessä olevalla parkkipaikalla. Voit ilmoittautua mukaan syyskuun 
kk-tapaamisessa 10.9. Kerro samalla, voitko ottaa kyytiläisiä tai jos tarvitset kuljetuksen. 

To 11.10.  Tullaan tutuiksi, infotilaisuus uusille jäsenille  
 

KERHOT 

Digikuvat kirjaksi –kerho 
- käynnistyy Kino Kirkkonummen Munkki-lämpiössä torstaina 6.9. klo 14-16. Kokoontuminen joka 
toinen torstai. Tervetuloa mukaan uuteen kerhoon. Vetäjänä Matti Valkiainen, puh. 040-7642480. 
 
Keilakerho 
- 11.9 kello 14.30 Varuboden Areenalla. Hallin aukiolosta johtuen kuitenkin kolmen seuraavan 
viikon vuorot eli 18.9., 25.9. ja 2.10. alkavat klo 18.00. Tämän jälkeen 9.10. jatkamme tiistaisin klo 
14.30 - 15.30. 
Tule mukaan keilaamaan mukavaan porukkaamme. Saat paikan päällä pientä  
opastusta, jos et ole aikaisemmin lajia harrastanut. Yhteyshenkilö Timo Salminen, puh. 0400-
429560. 
 
Käsityö- ja keskustelukerho 
- käynnistyy Kino Kirkkonummen Munkki-lämpiössä 13.9. klo 14-16. Kokoontuminen joka toinen 
torstai. Tule mukaan ideoimaan, millainen tästä tapaamisesta jatkossa kehittyy. Käsityöpakkoa ei 
ole eikä keskusteluunkaan tarvitse osallistua, jos ei halua. Kahvitteluakaan ei unohdeta. Odotamme 
jäsenryntäystä tähän tilaisuuteen. Yhteyshenkilöt Jatta Kallio, puh. 040-5771513 ja Kirsti Saarinen, 
puh. 040-7422288. 
 
Lukupiiri 
- Kirkkonummen kirjastossa alkaen 3.9. klo 18-20, kerran kuussa. Yhteyshenkilö Veikko Sierilä, puh. 
041-4666019. 
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MATKAT 
 
26.-30.11. (ma-pe) Krakovan matka 
Monipuolinen ohjelma, opastettuja retkiä ml. Wieliczkan suolakaivos ja Auschwitz , Finnairin suorat 
lennot, hinta 865 € (2hh). Kaksi paikkaa vapaana, varattavissa 15.9. mennessä. Tälle matkalle voivat 
osallistua myös senioritoiminnasta kiinnostuneet ystävät. Toimi pian! Yhteyshenkilö Irja Orava, puh. 
040 534 3325 tai irja.orava@iki.fi  Tervetuloa mukaan!  

 

VUODEN 2019 RETKET JA MATKAT 

Syyskaudella hallitus päättää ensi vuoden retki- ja matkatoiminnan kohteista. Syyskuun 

kokouksessa voit jättää omia ehdotuksiasi tai merkitä kiinnostuksesi esillä olevaan ehdotuslistaan. 

Ole aktiivinen ja kerro, mitkä kohteet juuri sinua kiinnostavat tai uskoisit seniorijäseniämme 

kiinnostavan.  

Ehdotuksista voit keskustalla Irja Oravan puh. 040 534 3325  (irja.orava@iki.fi) tai Marja Ehrstedtin 

puh. 040 574 7451 (marja.ehrstedt.me@gmail.com) kanssa. 

Kevätkaudella on tarkoitus järjestää muutaman tunnin mittaisia bussiretkiä lähialueen erilaisiin 

kohteisiin. Suunnitteilla on mm. Ruotsiin Uppsalan ympäristöön suuntautuva bussimatka 

toukokuussa. 
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