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Mäntsälän seniorit ry  Tapahtumatiedote tammik2, 20.1.2022 
Kotisivut  www.mantsala.senioriyhdistys.fi  
sähköposti  mantsalanseniorit@gmail.com , Mäntsälän seniorit facebook 
 
Hyvät Mäntsälän seniorit!  
 
Tässä on väliaikatiedotusta hankalassa koronapandemiatilanteessa. Tarkkaa tietoa 
tilanteen kehittymisestä ei ole ja muutamia tapahtumia on jäänyt pitämättä tai ne siirtyvät 
eteenpäin. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 26.1.2022 päivitämme vielä kevätkauden 
ohjelmaa ja valmistelemme kevätkokousta. 
 
Silti monet kerhomme ovat jatkaneet toimintaansa. Digikerhomme toimii etänä teamsilla. 
Golf-, keila- ja kirjallisuuskerho ja sauvakävelykerho ovat kokoontuneet rajoitusten 
puitteissa. Jos joku kuntosalikerholaisista on ehtinyt varata salivuoron Vireuksesta voivat 
myös muut senioreiden kuntosalikerholaiset ilmoittautua ko. vuorolle.  Museokerho lähtee 
2.2.2022 linja-autolla klo 10 Sinebrychoffin museoon. Mukaan vielä mahtuu. 
 
Kerhojen toiminnasta on tarkempia tietoja kotisivuillamme ja tässä tiedotteessa. Myös 
kerhojen vetäjät tiedottavat tarkemmin tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa.  
 
Muutamia tapahtumien siirtoja on tullut. Kansallisteatteri ilmoitti, että Pintaremontti-
näytelmää ei voida tammikuussa esittää ja sen uusi esittämisaika on 7.5. 2022. 
Taipaleenjoki-oopperasta 10.4. Finlandia-talossa tuli myös siirtämisilmoitus. Uusi 
ajankohta on niinkin kaukana kuin 19.2.2023. Rouva C Lahden kaupunginteatterissa on 
vielä pysynyt alkuperäisessä aikataulussa. 
 
Toivottavasti koronapandemia laantuu niin, että kokoontumisrajoitukset loppuvat. Tärkeää 
on, että hankimme jokainen kolmannen koronarokotuksen ja noudatamme yleisiä 
koronaan liittyviä ohjeita. Näin voimme käynnistää täysimittaisen toimintamme taas 
mahdollisimman pian.  
  
Helmikuun kuukausitapaaminen to klo 17.2.2022 klo 13 joko kunnantalon 
valtuustosalissa tai kulttuurimeijerillä. Neuvoja / ohjaaja Saija Korpinen esittelee 
Taitokeskus Mäntsälää ja sen toimintaa. Taitokeskus on muuttanut keskeiselle paikalle 
Karhukujalle. Sen myymälä ja toimitilat ovat tutustumisen arvoiset lukuisine 
kangaspuineen ja antavat käsityön harrastajille upeat työskentelyolosuhteet. 
Ilmoittautumiset 16.2.2022 mennessä senioreiden kotisivujen kautta tai 
leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 050 384 3924. 
 
Uusien jäsenten perehdyttämis- ja tutustumistilaisuus ke 9.3.2022 klo 13 Keilahallin 
kahviossa, Veteraanitie 4, Mäntsälä 
Vuosina 2021 ja 2022 liittyneet jäsenet kutsutaan tilaisuuteen. Paikalla ovat myös 
kerhojemme vetäjät sekä hallituksemme jäsenet ja toimihenkilöt. Tutustumme toisiimme ja 
selvittelemme mitä kaikkea Mäntsälän senioreissa voi harrastaa. 
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Teatteri- ja konserttimatkat, retket: 
 
Matkat ja retket 2022 kevät ja kesä 

Teatteriretki Lahteen 26.2.2022 katsomaan Rouva C. Lahden kaupunginteatteri klo 
13.00 
Kuinka Minna Canthista tulee Minna Canth? 
Nuori Minna Johnson haaveilee opettajattaren ammatista. Hän aloittaa opiskelut 
seminaarissa vastoin kauppiasvanhempien toiveita ja ystävystyy ihanan Floran kanssa. 
Päättäväinen Minna herättää myös opettajansa Ferdinand Canthin kiinnostuksen. Se on 
skandaali – opettajattaren tehtävähän on olla siveä ja naimaton. Syntyy kuitenkin suhde, 
joka on alku hienolle avioliitolle. Tasa-arvoisuutta vaaliva pariskunta rikkoo vallalla olevia 
käsityksiä miehen ja naisen asemasta. Perhe kasvaa, eikä intohimo Minnan ja Ferdinandin 
välillä häviä. Vankka oma tahto ja aviomiehen tuki vie Minnaa kohti rohkeimpia 
tulevaisuuden näkymiä ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. 
Rouva C. on moderni, rohkea, hauska, yllättävä ja raikas tulkinta 
kansallisnäytelmäkirjailijamme nuoruusvuosista. 
Näytelmä pohjautuu Minna Rytisalon arvostettuun kirjaan Suomen ensimmäisestä 
huomattavasta naisnäytelmäkirjailijasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttajasta Minna 
Canthista (1844 – 1897). 
Lähtö Linja-autoasemalta 11.45, paluu n. 16.30.  
Ilmoittautumiset 24.1.2022 mennessä nettisivujen kautta, kuukausitapaamisessa tai 
leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 050 384 3924. Teatteriretken hinta 55 € (sisältäen 
kuljetuksen, lipun ja väliaikakahvit) maksetaan 24.1.2022 mennessä matkatilille FI54 5282 
0120 0987 91, Viite 2626 

 
Club for Five ja Ilmavoimien Big Band ti 29.3.2022 Sibeliustalossa klo 19.00  
Lähtö Linja -autoasemalta  klo 17.45 ja paluu n. 22.00.   Ilmoittautumiset Leila 
Heikkilälle leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 050 3843924. 
Hinta 63 €: sisältää pääsylipun, matkan ja väliaikatarjoilun. 
Aiemmin ilmoittautuneet ovat mukana, ellette peruuta varaustanne. Mahdolliset 
peruutuspaikat maksetaan matkatilille helmikuun 2022 loppuun mennessä FI54 5282 0120 
0987 91 Viite 30119 

       

Pintaremontti on Miika Nousiaisen samannimiseen bestseller-romaaniin (Otava, 

2020) perustuva komedia Kansallisteatterissa la 7.5.2022 klo 13.00–15.00. Esitys vie 

pintaa syvemmälle keski-ikäisten kaupunkilaisten elämään ja tunteelliseen 

neuvottomuuteen; heitä riivaavaan rakkauden ja perheen kaipuuseen sekä tarpeeseen 

saada hoivata ja tulla hoivatuksi. Se kuvaa kutkuttavan tunnistettavasti aikamme 

kiiltokuvatodellisuutta, jonka kiehtova mutta valheellinen pinnallisuus ja ylimitoitetut 

odotukset saavat ihmiset kurottelemaan kohti täydellisyyttä ja ylikin. Miksi ruoho aina 

näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella? Vai voisiko jopa olla niin, ettei elämässä 

kaikki mene niin kuin hyvinvointiblogissa kerrotaan? Miksei aikuisille ole neuvolaa? 

Ilmoittautumiset 15.4.2022 mennessä nettisivujen kautta, kuukausitapaamisessa tai 

leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 050 384 3924.  

Matkan hinta 72 € (kuljetus, lippu ja väliaikakahvit)  maksetaan 15.4.2022 mennessä 

Mäntsälän senioreiden matkatilille FI 54 5282 0120 0987 91  Viite 2914. 

Lähdemme linja-autoasemalta klo 11.30. Paluu n. 16.30.  
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Rohkeasti tulevaisuuteen -  Senioriliitto 50 vuotta- juhlaristeily 17.-18.5.2022 Silja 

Europalla 

Lisätietoja: leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 050 384 3924. 
Lähdemme länsisatamasta 18.30 ja paluu 18.5. klo 16.00. Laivalta ei ole maihinnousua 
Tallinnassa. 
Yhteiskuljetus Linja-autoasemalta satamaan klo 15.30 ja takaisin laivan saavuttua 
satamaan. 
Matkan vastuullinen järjestäjä on Matkapojat /Senioriliitto. 
Luvassa parasta mahdollista senioriseuraa eri puolilta Suomea sekä huippuesiintyjiä ja -
viihdettä mm. Kolmen kuninkaan tarina-showssa Jukka Hallikainen, Risto Nevala ja Marko 
Lämsä. Jorma Uotisen Pariisin taivaan alla -ilta, muoti- ja meikkausneuvontaa, paljon 
mielenkiintoisia asiantuntijaluentoja sekä digiapua.  Laiva on kokonaan varattu senioreiden 
käyttöön. 
Risteilyn hintaan sisältyy 2 ateriaa, illallinen klo 17.45 ( a la carte ravintola) ja aamiainen 
buffet ravintolassa klo 7.00 - 10.00. 
Matkan hinta kuljetuksineen ja aterioineen ( A- hytissä 175 € / henk.), B- hytissä 148 €/ 
henk.  
Jokaisella tulee olla voimassa oleva passi tai henkilökortti sekä matkavakuutus, joka 
sisältää peruutusturvan. 16.12.21 alkaen peruutusmaksu on 20 €, 16.3.22 alkaen 
peruutuksista joutuu maksamaan 50 % hinnasta ja 16.4.22 alkaen 100 %.  
Ennakkomaksu 20 € on jo maksettu. Leila ilmoittaa helmikuun aikana kullekin hyttiluokan 
mukaisen hinnan, joka maksetaan 10.3. mennessä senioreiden matkatilille Fi 54 5282 
0120 0987 91 viite 1753. 
 
Kesäteatteriretki Orimattilaan 6.8.2022 klo 15.00.  Ohjelmassa Aleksis Kiven 

näytelmä Seitsemän veljestä Tapani Kalliomäen sovittamana ja ohjauksessa. 

Lähdemme Linja-autoasemalta klo 13.45 ja paluu on n. 18.00. 

Retken hinta 42 € (lippu, kuljetus ja väliaikakahvit) maksetaan Mäntsälän senioreiden 

matkatilille  FI54 5282 0120 0987 91 viite 6822. 

Maksut ja ilmoittautumiset 15.6.2022 mennessä nettisivujen kautta, kuukausitapaamisessa 

tai leila.heikkila46@gmail.com tai puh. 0503843924. 

 

Taipaleenjoki-oppera Sibeliustalolla 19.2.2023 klo 14.00 

Taipaleenjoki-oppera kertoo inhimillisen tarinan Taipaleen taisteluista Yrjö Jylhän silmin ja 

tunnoin. Jylhä koki rintaman kauheudet johdettuaan Kempin rykmentin 1 pataljoonan toista 

komppaniaa. Sodan kauhut saivat hänet lopulta riistämään henkensä 1956. 

Opperan on säveltänyt Ilkka Kuusisto, libretto Panu Rajala 

Pääosissa: Jaakko Kortekangas, Jyrki Anttila, Hedvig Paulig, Tiina Maija Koskela ja 

Joonas Asikainen. 

Hinta 98 euroa (pääsylippu, kuljetus ja väliaikakahvi).  

Maksut 15.1.2023 mennessä matkatilille FI54 5282 0120 0987 91 Viite 24109. 

Ilmoittautumiset 15.1.2023 mennessä kotisivuiltamme tai leila.heikkila46@gmail.com tai p. 

050 3843924 

Lähtö linja-autoasemalta klo 12.45, paluu n. 17.30. 
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Kerhojen toimintaa:  
Tarkista kotisivuilta kerhojen tiedoista ilmoittautumismenettelyt. Osaan kerhoista pitää 

ilmoittautua, osaan ei. 

 

Digikerho: Joka toinen vko torstaisin klo 10.00 - 12.00. Seuraava kokoontuminen 

Teamsillä 27.1.2022. Katso tarkemmin: https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/digikerho/  

Golfkerho: Harjoitusvuoro Hirvihaaran golfkentän harjoitteluhallissa kuukauden 1. ja 3. 
maanantai klo 10. Katso: https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/golf-kerho/  
 
Keilakerho: Kerho kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 12 jäähallin yhteydessä 
olevalla keilahallilla. Katso: https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/keilakerho/  
   
Kirjallisuuskerho: Kokoontuu lounasravintola Ellessä joka kuukauden toisena tiistaina klo 
14.00. Seuraava kokoontuminen 8.2.2022. Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/kirjallisuuskerho/ 
  
Kuntosalikerho: Senioreiden jumppa-aika on tiistaisin klo 10.00 - 11.00 Vireuksen 
tiloissa. Tauolla 24.1.2022 saakka. Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/kuntosalikerho/  
 
Lounaskerho: Kokoontumiset torstaisin noin kerran kuukaudessa. Seuraava 
kokoontuminen 27.1.2022 klo 13 Casa Ravintola (Raitori). Hinta 9,20 euroa.  Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/lounaskerho/  
 
Luontokerho:  Seuraavasta retkestä tiedotetaan myöhemmin. Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/luontokerho/  
 
Muistikerho: Muistikerhossa herättelemme yhdessä ystävien kanssa aivosoluja.  
Kokoontumiset joka toinen maanantai klo 15. Kokoontumispaikka Kulmiksen alakerta ellei 
toisin ilmoiteta. Seuraava kokoontuminen 7.2.2022. Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/muistikerho/  
 
Museokerho: Kerhopäivä on joka kuukauden kolmas keskiviikko.  Ke 2.2.2022 Retki 

Sinebrykoffin taidemuseoon. Katso: https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/museokerho/  

 
Sauvakävelykerho: Kerho kokoontuu kahden viikon välein keskiviikkoisin klo 10.00. 
Kokoontumispaikka on Seurojentalon parkkialue Huvitie 3 ellei toisin ilmoiteta. Seuraava 

kokoontumispäivä on: 2.2.2022 Katso: 
https://mantsala.senioriyhdistys.fi/kerhot/sauvakavelykerho/  

 

Terv. 

Hannu Heikkilä, puheenjohtaja 
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