Ikälisä
Toimistomme on auki vuonna 2021
keväällä 11.1. – 11.5.

49-vuotiaan

Tampereen kansalliset seniorit ry:n
jäsenlehti 1./2021

9.vuosikerta

Poikkeuksena ovat pyhä- ja juhlapäivät.
Toimisto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 10 – 13
puhelin 0400-193 558
Osoite on Kuninkaankatu 13 B. (Paina Kokoomuksen nappia.)

Kotikaupunki tutuksi -kävelyt
Yhdistys järjestää Kotikaupunki tutuksi -kävelyretkiä jäsenille torstaisin
klo 13. Reitit vaihtelevat viikoittain. Niiden pituus on 2-3 km, ja sisältävät
tarvittaessa myös lyhemmän vaihtoehdon. Reitit suunnitellaan kulkemaan
mielenkiintoisten kaupunkinäkymien kautta mahdollisimman
esteettömästi.

Kävelyn jälkeen voivat halukkaat mennä omakustanteiselle kahville
reitillä olevaan kahvilaan.

Sää ja koronavaraus. Katsokaa lähtöpaikka Aamulehden sunnuntain
tiedotteesta tai yhdistyksen nettisivulta Tapahtumat -Kävelyt. Nettisivulla
on myös kuvia kävelyistä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kävelyä
edeltävänä päivänä ilmoittautuneille.

llmoittautumiset tarja.virkki@outlook.com

puh 050 322 8820

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Tämä tiedote korvaa Ikälisä-lehtemme tämän vuoden
ensimmäisen numeron.
Koronarajoitusten vuoksi olemme joutuneet perumaan toistaiseksi
kaikki tammi-, helmi- ja maaliskuun tapahtumat ja
kerhotoiminnan.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että vielä huhtikuussakaan emme voi
riskeerata jäsentemme terveyttä kokoontumalla kerhoihin tai
jäsentilaisuuksiin.
KEVÄTKOKOUS maaliskuun 23. pv siirretään pidettäväksi
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Lähetämme siitä kokouskutsun sähköpostilla heille, jotka ovat
antaneet meille sähköpostiosoitteensa, ja muille kirjeellä, heti kun
turvallinen ajankohta varmistuu.

Yhdistyksemme täyttää syksyllä 50 vuotta, jota pääsemme
viettämään juhlavasti kaupungin kutsusta Raatihuoneella
lokakuussa. Elokuun lehdessä kerromme tilaisuudesta
tarkemmin.

Jotain valoisaakin tästä tiedotteesta löytyy:
Uusi kävelykerhomme kutsuu mukaan, ja matkailutoimikunta kertoo
suunnitellusta kesäretkestä.
Odotamme myös, että 10.05. suunniteltu liikuntapäivä voidaan silloin
toteuttaa. Tarkoitus olisi kävellä rantareittiä Mustalahdesta Lapinniemeen.
Lähtö ravintola Kaislan P-paikalta klo 13. Perillä omakustanteiset kahvit
kahvila Ansarissa.
Myös Pirkanmaan senioripiirillä on suunniteltuna Islannin matka elosyyskuun vaihteessa. Kotisivuilla on linkki piirin sivuille, jossa tarkat
tiedot matkasta.
Päivystykset toimistolla Kuninkaankatu 13 B:ssä jatkuvat normaaliin
tapaan maanantaisin ja tiistaisin klo 10 – 13. Silloin voi soittaa tai poiketa,
jos on vaikka kysyttävää.
Aamulehden sunnuntainumeroiden B-osiossa Menot -palstalla sekä
yhdistyksemme kotisivuilla tiedotamme tilanteen normalisoituessa
kerhojen ja tapahtumien jatkumisesta. Kaikki odotamme sitä aikaa!
Seuraava Ikälisä ilmestyy elokuun lopulla, ja on luettavissa myös
kotisivuillamme.

Yritetään pysyä terveinä, noudattaen rajoituksia ja
rokotteita odottaen. Hyvää, koronatonta kevään ja kesän
odotusta kaikille, ja voimia jaksamiseen!
Marja Civill

Matkat
Olemme toiveikkaita, että koronaepidemia saadaan hallintaan ja olemme
saaneet suojarokotuksen kesään mennessä.
Tarjoamme nyt viime keväältä peruuntuneen kartanokierroksen tilalle
toista kartanomatkaa ja loppukesälle kesäteatteria Sappeessa.
Matkat toteutuvat vain, jos epidemiatilanne sallii. Matkan hinta erääntyy
vasta kuukausi ennen retkeä.
Toivottavasti nähdään taas pitkästä aikaa mukavissa merkeissä.

1.Malmgårdin ja Hahkialan kartanot 17.06.2021
Malmgårdin kartano sijaitsee Uudellamaalla Loviisassa ja
Hahkialan kartano Hauholla.

Lähtö
8.30 Tampere, Vanhan kirkon edestä tilausajopysäkiltä, lyhyt tauko
Linnatuulessa
12.00 Opastettu kierros Malmgårdissa
13.00 Lounas ja sen jälkeen aikaa tehdä ostoksia Kartanopuodissa
14.30 Matka jatkuu Hauholle Hahkialan kartanoon, jossa kuulemme sen
historiasta ja nykyisyydestä ja nautimme iltapäiväkahvit makean
kahvileivän kera.
n. klo 17.00 lähdetään kotimatkalle, Tampereelle saavutaan n. klo 18.00.

Kartanomatkan hinta 88 euroa, sisältää lounaan, opastukset,
iltapäiväkahvin ja kuljetuksen.Hinta edellyttää 30 henkilön ryhmää

2.Tango Dámore-musikaali Sappeen
kesäteatterissa Ti 27.7.2021
Esityksessä nähdään iskelmätaivaan suursuosikin ja tangotulkitsijan
Eino Grönin värikäs elämä Heikki Paavilaisen ohjaamana ja
ammattitaiteilijoiden esittämänä. Myös itse maestro Eino Grön nähdään
näyttämöllä koko kesän ajan. Musikaalissa näemme muun muassa Eino
Grönin legendaarisen uran ensihetket, sekä mikä merkitys Toivo Kärjellä ja
Juha Vainiolla on ollut Einon elämässä. Rooleissa mm: Antti Mikkola,
Jannastiina Hakala ja Mikko Huoviala Koreografia: Ansku Bergström
Kesäteatteri on katettu niin katsomon kuin lavan osalta.

Matkan hinta on 53,00 euroa per henkilö, hinta sisältää
musikaalilipun, pullakahvin väliajalla ja bussikuljetuksen.
Hinta edellyttää 40 henkilön ryhmää. Lippuja on varattu 50 kpl.
Lähtö klo 12.00 Tampere Vanhankirkon tilausajopysäkiltä.
Esitys alkaa klo 14.00.

Matkoille ilmoittautuminen ja maksaminen
mailis.appelstrom@gmail.com tai puh 050 5611374 tai
kristiina.bertin@gmail.com
tai puh 040 7317547
Matka maksetaan Tilausliikenne Timo Tuomiston tilille:
FI16 5070 0420 0194 10
Viestikenttään osallistujan/osallistujien nimet ja matkan kohde
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Timo Tuomisto Ky, puh. 03 558 9000

