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KOKOUSKUTSU – KEVÄTKOKOUS 
 

Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään 

 

torstaina 14.3.2019 klo 14 kirjastotalo Metson Kuusi-salissa, 

Pirkankatu 2. Tampere 

 

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut 

asiat mm. toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018. 

 

Tampereella 10.12.2018 

Hallitus 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

 
Ensimmäinen vuosi yhdistyksemme  
puheenjohtajana alkaa olla takana.  
Toivottavasti se on edes jotenkin  
vastannut odotuksianne. Onneksi  
tätä työtä ei ole tarvinnut tehdä yksin,  
vaan tärkeänä tukena ovat olleet  
hieno ja osaava hallitus, sekä  
hallituksen valitsemat  
erityisasiantuntijat omine  
vahvuuksineen. Syyskokouksessa valitsimme uudet jäsenet hallitustyöstä 
jättäytyneiden,  sekä 4 vuoden maksimimäärän palvelleiden tilalle, joten  
tulevaisuuskin näyttää turvatulta. 
 
Kesän huippuhelteitä jatkuikin pitkälle syksyyn, ja edelleen tätä 
kirjoittaessani ulkolämpötila on + 7, joten eipä luulisi marraskuun alkaneen! 
Muistan joinakin vuosina ensilumen tulleen jo lokakuussa, joten nyt vielä 
vihreänä hehkuvat nurmikot taitavat näyttää pitkää nenää lumen tulolle. 
Vaikka muutama pakkasyökin on koettu, ja autoilijat ovat vaihdattaneet 
talvirenkaita menopeleihinsä, maa on sulana ja jopa kukat parvekkeilla 
jatkavat kukkimistaan. 
 
Kolmen piirin kulttuurijuhlassa Rosendahlissa lokakuun alussa nähtiin 
oikein yleisöennätys, loistavat esiintyjät omat kuoromme mukaan lukien 
takasivat suosion. 
Myös yhdistyksen syyskokouksessa koettiin ihana yleisöennätys, 
varatuomari Mika Miesmäen luento ikäihmisten edunvalvonta-asioista 
kiinnosti jäseniämme.  
Monelle oli uutta tärkeä tieto puolisoiden mahdollisuudesta tukea lain turvin 
kotiin jäävän puolison toimeentuloa, jos paremmin ansaitseva osapuoli 
joutuu terveydellisistä syistä laitoshoitoon. Miesmäki muistutti myös 
edunvalvontasopimuksen tärkeydestä.  Se pitäisi jokaisen tehdä ikään 
katsomatta heti, eikä odottaa, josko sattuu sairastumaan niin vakavasti, että 
ei ole enää oikeustoimikelpoinen, silloin on myöhäistä.  
Edunvalvontasopimus astuu voimaan vasta sitten, jos sitä tulevaisuudessa 
satutaan tarvitsemaan. Silloin edunvalvoja vie dokumentin maistraatin 
vahvistettavaksi. Mukaan tarvitaan lääkärintodistus vahvistamaan, että 
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emme enää itse pysty raha- yms asioitamme hoitamaan, vaan siihen 
nimetään virallisesti itse määräämämme edunvalvoja. Suusanallinen 
sopimus ei enää silloin ole lainvoimainen. 
 
Olemme yhdistyksessä pyrkineet hankkimaan myös tulevalle kevätkaudelle 
mielenkiintoisia ja mahdollisimman monia koskettavia luennoitsijoita ja 
tapahtumia. Aiheina ovat niin terveyden hoito, kuin arjen keskellä tarvittavat 
tiedot, virkistystä unohtamatta. Monipuoliset kerhomme jatkavat ahkerien 
ohjaajiensa vetäminä edelleen. Tammikuussa katsomme, saammeko koolle 
uudesta runokerhosta kiinnostuneet. 
  
Musiikkipainotteiset hartaustilaisuudet aina kk:n ensimmäisenä perjantaina 
klo 12.oo. jatkuvat myös. Vuoden ensimmäinen tilaisuus perjantaina 11.01. 
on perinteisesti kynttiläkirkko, jolloin muistamme tämän vuoden aikana pois 
nukkuneita jäseniämme.  
 
Matkailutoimikunta järjestää retkiä sekä koti- että ulkomaille. Teatterilippuja 
tasokkaisiin tamperelaisteattereihin myydään myös kevätkaudella.  
 
Näitä tulevia tapahtumia odotellessa toivotan yhdistyksen puolesta 
kaikille jäsenillemme tunnelmallista joulun aikaa, sekä hyvää, virkistävää 
ja antoisaa Uutta vuotta 2019! 
 
Marja Civill 
 

 
________________________________________________________ 
 

Leena hoitaa sijoitusasuntosi vuokrauksen  

yksilöllisesti ja ammattitaidolla. 
Leena myös stailaa kotiasi, esimerkiksi myyntiesittelyyn. 
Soita  

Leena Arkia 0400 339 159  
tai lähetä sähköpostia  leena.arkia@studiobellano.fi  

www.studiobellano.fi 
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Joululaulutuokio 
ALEKSANTERIN KIRKOSSA 

     ma 17.12.2018 kello 14.00 
 

Mieskuoro KELOT 
johtaa Jussi Tamminen 
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YSTÄVYYDELLÄ 
 

NAISKUORO KATAJAISET 
MIESKUORO KELOT 

 
Johtaa ja säestää Jussi Tamminen 

 

sunnuntaina 17.2.2019 klo 15 
Tyllissä, Hallituskatu 30 

 

 

 
 
 
 

                   Liput 15 € 
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  Anneli Taina, Senioriliiton puheenjohtaja 

 
Tällä hetkellä keskustellaan paljon ikärakenteen muutoksesta ja 
syntyvyyden alenemisesta.  Suomessa syntyy vähemmän lapsia 
kuin nälkävuosina ja väkiluku lähtee laskuun.  Samanaikaisesti 
väestö ikääntyy ja ns. huoltosuhde muuttuu.  Työssäkäyvien 
ihmisten määrä laskee.  Ikäihmisten määrä kasvaa niin, että 
osuutemme väestöstä on vuonna 2030 jo lähes 26 %.   
 

Väestörakenteen muutos on ehkä merkittävin asia, joka niin yhteiskunnan 
päätöksenteossa kuin omassa toiminnassamme pitää ottaa huomioon. 
Nopea muutos vaikuttaa mm. palvelutarpeeseen, ikääntyville tarkoitettujen 
hyödykkeiden kysyntään, asumiseen ja vapaa-ajan toimintojen kasvuun.  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa koko ajan.  Se kasvaa siitä 
huolimatta, että tämän päivän ikäihminen ei ole koko ikäänsä toisten apua 
tarvitseva vanhus vaan pääosin aktiivinen, osallistuva kansalainen, joka 
auttaa kanssaihmisiään. Eläkeläisten ikähaarukka on jopa 40 vuotta, kun 
elämme yhä pidempään. 
 
Väestörakenteen ohella digitalisaatio on suuri muutostrendi. Marraskuun 
alussa järjestimme yhdessä kansainvälisen järjestömme ESU:n (European 
Seniors` Union) kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin digitaalisuuden tuomaa 
haastetta meille ikäihmisille.   
Haasteet ovat samat eri maissa. Seminaarissa todettiin, että on koko 
yhteiskunnan tehtävä keskustella nopean digitalisaation merkityksestä. 
Ikäihmisten kannalta on hyvä pohtia sitä, miten selviämme hyvin nopeasta 
digitaalisen maailman laajenemisesta niin, että me pysymme mukana. 
Toisaalta on huolehdittava siitä, että kukaan ei jää ilman palveluja 

digitaalisten taitojen puuttumisen vuoksi.  Riippumattomuus ja 
itsemääräämisoikeus ovat uhattuina, jos palveluissa ei ole vaihtoehtoja.   
Toisaalta meidän senioreiden pitää olla mukana pohtimassa, miten me 
voisimme vahvistaa osallisuuttamme ja elämän laatua digitaalisten 
palvelujen avulla. Kunnat voisivat kehittää digitaalisten palvelujen käytön 
koulutusta ikäihmisille.  Toivottavasti suhtaudumme itse palvelujen 
käyttöön uteliaasti ja haluamme oppia niitä käyttämään.  
 
Teknologian hyväksikäyttö on voitava nähdä mahdollisuutena.  
Etäyhteyskin on yhteys ihmiseen, vaikka monet sitä ajatusta kavahtavat.  
Robotit voivat olla hoidon tukena, sängystä voi päästä itse liikkeelle teknisen 
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apuvälineen avulla, ulkoinen tukiranka voi olla tulevaisuuden apuväline jne. 
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat emmekä tiedä vielä, miten nopeasti 
teknologia ratkaisee ongelmia. Itse uskon nopeaan muutokseen.  Pysytään 
mukana tässä keskustelussa, jotta me ikäihmiset saamme kehityksestä 
mahdollisimman paljon hyötyä.  
 
Tampereen kansalliset seniorit voivat olla osaltaan aloitteentekijöinä 
viemässä kehitystä eteenpäin niin, että ikäihmisten tarpeet otetaan 
huomioon.  Smart Tampere Digiohjelman tavoitteena on kehittää 
asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja.  Sosiaali- ja terveyspalveluissa 
kehitetään Kotidigiä.  On tärkeää, että näissä hankkeissa kuullaan 
tamperelaisia ikäihmisiä.  Olkaamme aktiivisesti mukana luomassa uutta. 
 

Toivotan kaikille onnellista ja rauhallista joulunaikaa! 
    

________________________________________________________ 
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Kerhot keväällä 2019.  alkaen 
 

kerhovastaava Tarja Virkki 050 322 8820 

tarja.virkki@outlook.fi 
     
 ( puheenjohtaja, yhteystiedot )  
Bridge                     ke 12 Ruotsalainen Klubi 2.1.    
Riitta Koskinen                           050 596 9152            
 rinkeli.koskinen@gmail.com   
Canasta          ke 11 – 15 Ratinan kahvio  9.1.  
Timo Kytökari           050 035 7387 
timokytokari@gmail.com  
Jooga I                               ke 9.30 Ratina sali 3 9.1.    
 Pirkko Kuustie                             0500 630 640 
p.kuustie@gmail.com  
Jooga II                              pe 10 Monitoimitalo 11.1.  
Maija Oja-Roslund                       050 323 2183 
 maijaoja@kolumbus.fi  
Jooga III                                ti 10 Ratina sali 4  8.1.    
Kaija Käkelä            040 761 8820 
kaija.kakela@gmail.com  
Kansantanssijat             pe 11.30 Ratina sali 4 11.1.    
Marja Rinne                                   040 762 6682 
 marjarinne4@gmail.com    
Katajaiset, naiskuoro    to 10 Pyynikin pappila 10.1.    
Pirjo Kostiainen                           0400 734 054 
 pirjo.kostiainen@hotmail.com     
Kelot, mieskuoro      ma 9.30 Pyynikin pappila 7.1.    
Lauri Hirvonen                              044 236 6805 
rov.hirvonen@kotikone.fi      
Kirjallisuuskerho ke 13 Laikku, Mäkelän kabinetti 9.1.    
                                                    joka toinen viikko 
Maija Riitta Koskinen                  0400 441 521 
 maijakoskinen.koskinen@gmail.com 
Kädentaidot               ke 9.30 Kuuloyhdistys  9.1.  
Tuula Mäkelä                                0400 102 555  
tuula.makela@pp5.inet.fi   
Maalikot                        ma 11 Monitoimitalo 14.1.    

Tuula Jokiharju                            050 3360 257 
 tuula.jokiharju@saunalahti.fi   

 

mailto:tarja.virkki@outlook.fi
mailto:rinkeli.koskinen@gmail.com
mailto:timokytokari@gmail.com
mailto:p.kuustie@gmail.com
mailto:maijaoja@kolumbus.fi
mailto:kaija.kakela@gmail.com
mailto:marjarinne4@gmail.com
mailto:pirjo.kostiainen@hotmail.com
mailto:rov.hirvonen@kotikone.fi
mailto:maijakoskinen.koskinen@gmail.com
mailto:tuula.makela@pp5.inet.fi
mailto:tuula.jokiharju@saunalahti.fi
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Muistikerho   to 12      toimiston kokoustila 17.1.    
                                                  joka toinen viikko 

Marja Kujansuu         050 597 9375 
marja.kujansuu@gmail.com  

Tarja Virkki                                   050 322 8820 

 tarja.virkki@outlook.com   

Norpat, vesiv. naiset ja miehet         to 10 Varala 10.1.    

Arja Penttilä                                  040 830 6432 
penttila277@gmail.com 

Runokerho   ma 13      toimiston kokoustila 14.1. 

Arja Rantanen           040 5670 261 

Ruokakulttuurit tutuksi  

Kokoontuu kerhon jäsenille sähköpostilla ilmoitettavana aikana ja paikassa.     

Marja Jussila                                   
jussila.marja@gmail.com                                       

Saksankieli       to 14  toimiston kokoustila 24.1.   
                   joka toinen viikko 

Marjatta Kulku          040 083 4812   

marjattakulku65@gmail.com  

Salonkitanssi                   ma 15  Ratina sali 4 7.1.    

Tarja Virkki                                   050 322 8820 

 tarja.virkki@outlook.com   

Tuolijumppa,    ti 15.30 Amurinlinna lastentalo   8.1.    

Saara Jantunen          050 377 3612 
 sammu@elisanet.fi   

Vesivoimistelu, naiset          to 9 Violakoti  10.1.             

Eila Saviaro                                   0400 441 286 

 saviaro.eila@gmail.com  

Vesivoimistelu 2, naiset    ke 10.30 Viola koti  9.1.    

Seija Vehmas                   0400 927 252 
 vehmas.seikku@gmail.com   

Vesivoimistelu, miehet           ke 11 Viola koti     9.1.            

 Jorma Kivimaa                            050 593 6160 

jorma.kivimaa@luukku.com  

 
   

mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:penttila277@gmail.com
mailto:jussila.marja@gmail.com
mailto:marjattakulku65@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:sammu@elisanet.fi
mailto:saviaro.eila@gmail.com
mailto:vehmas.seikku@gmail.com
mailto:jorma.kivimaa@luukku.com
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Yhdistyksemme kuorot Katajaiset ja Kelot pitävät useita 

konsertteja vuoden mittaan. Perinteeksi on muodostunut Ystävänpäivän 

konsertti helmikuussa. Seuraavat kuvat ovat tämän vuoden konsertista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   kuvat Juhani Ahvan albumista 

Uusi kerho aloittaa 
Tammikuun 14. pv.  maanantaina aloittaa uusi Runokerho toimiston 
neuvotteluhuoneessa klo 13.oo – 14.oo.  
Kerhoa tulee johtamaan Arja Rantanen, jonka ohjauksessa 
tutustutaan vanhoihin tuttuihin , mutta myös uusiin runoihin. 
Hänen opastuksellaan voi saada ohjausta myös runojen esittämiseen.  
Kaikki runoista kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! 

 



~ 12 ~ 
 

Kuorot harjoittelevat kerran viikossa. Molempia kuoroja johtaa Jussi 
Tamminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    kuva Tarja Virkki 

Marraskuun lopussa Kelot ja Katajaiset viimeistelevät joulukonsertin 
lauluja ja harjoittelevat jo uusia lauluja kevään Ystävyydellä konserttiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kuva Juhani Ahva 
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Kansantanssijat vierailivat 26.10.18 entisen pitkäaikaisen 

kerhonjohtajamme Anna-Liisa Korpiniemen luona. Esitimme neljän parin 
voimin viisi tanssia ja tanssien jälkeen nautimme kahvit ja pullat ja 
muistelimme menneitä.  
Vierailu oli erittäin onnistunut ja toi hyvän mielen sekä Anna-Liisalle että 
vierailijoille.  

 

 
 
kuvat Jalo Virkki 
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Hallitus 2019 
 
Puheenjohtaja  

Marja Civill              0400 132 584 civillmarja@gmail.com 
Jäsenet:  
Riitta Aaltonen        040 587 5304 riitakki@gmail.com  
Paula Aho                040 820 2968 paula.aho@kantokolmio.net  
Mailis Appelström 050 561 1374 mailis.appelstrom@gmail.com 

Seppo Erlamo         050 438 2047   seppoerlamo@gmail.com 

Saara Heikkilä        050 593 6589          saara.heikkila42@gmail.com   
Marja Kujansuu      050 597 9375 marja.kujansuu@gmail.com  
Ilkka Salonen          040 525 5859 ilkka.t.salonen@gmail.com  
Tarja Virkki         050 322 8820 tarja.virkki@outlook.com   

 
 
 
Toimihenkilövalinnat vaativat hallituksen hyväksynnän 
10.1.pidettävässä kokouksessa. 
 
•Varapuheenjohtaja Marja Kujansuu 
•Taloudenhoitaja Seppo Erlamo,  
•Sihteeri Paula Aho 
•TiedottajaMarja Civill, lehdet ja kotisivu                      
  Aamulehti Riitta Aaltonen 
•Ikälisän päätoimittaja Raimo Sillanpää, 050 523  9109, caput@elisanet.fi  
   toimitussihteeri Kaarina Sillanpää, 050 523 9106, katipontis@rokki.net  
•Kotisivujen pitäjä Kaarina Sillanpää 
•Kerhovastaava Tarja Virkki  
•Jäsenrekisterinhoitaja Leena Helin, 050 054 9614, leena.helin@tpnet.fi  
•Seurakunta-, ja teatterivastaava Marja Kujansuu 
•Facebook-sivujen ylläpitäjä Juha Salonen, juhapertti.salonen@gmail.com  
 
Edustajat seuraavissa toimielimissä 
Eläkeläisvaltuusto:  Marja Kujansuu,  Marja Civill ja Eira Möller 
3-Ely:  Juha Salonen, Tarja Virkki ja Kaarina Perälä. 
Elonpolkuja yhteisö:  Ilkka Salonen. 
 

 
 

mailto:civillmarja@gmail.com
mailto:riitakki@gmail.com
mailto:paula.aho@kantokolmio.net
mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:seppoerlamo@gmail.com
mailto:saara.heikkila42@gmail.com
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:ilkka.t.salonen@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:caput@elisanet.fi
mailto:katipontis@rokki.net
mailto:leena.helin@tpnet.fi
mailto:juhapertti.salonen@gmail.com
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Sana jouluksi  
    
 

 
 
Pimeän vuodenajan 
keskellä sytyttelemme 
monenlaisia valoja. 
Kirkoissa syttyvät 
adventtikynttilät, 
ikkunoilla ja pihapuissa 
ovat valosarjat karkottaneet 
kaamosta jo pitkän aikaa. 

 
 
 
Joulun Herra ja Vapahtaja käytti itsestään valon 
vertauskuvaa. Hän julisti: ”Minä olen maailman valo”. Ei 
ollenkaan vaatimattomasti sanottu. Lauseen jatkossa hän 
antoi ymmärtää, että monenlaisten valojen ja opasteiden 
joukossa hän on valo, joka johtaa meitä Jumalan yhteyteen. 
Adventin aikana mekin saamme kysellä ja etsiä tätä valoa, 
mikä johtaa meitä elämässämme oikeille teille – löytämään 
Jumalan antaman ilon, rauhan ja vapauden. Edessämme 
oleva jouluaika on odotuksemme huipentuma. Silloin 
saamme kiittää Jumalaa jo yli kaksi vuosituhatta sitten 
annettujen lupausten täyttymisestä. Saamme omistaa 
maailman iloisimmaksi sanotun uutisen Jumalan 
rakkaudesta, mikä tulee osaksemme. 
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Joulun sanoma on kädenojennus tälle maailmalle ja meille 
jokaiselle. Se ei ole vain hetken kestävä kangastus tai 
kiiltokuvaidylli, vaan mahdollisuus nähdä elämä ja maailma 
uusin silmin, rakkauden näkökulmasta. Uskoa ja ymmärtää, 
että juuri minä olen osallinen Jumalan rakkaudesta, ilman 
omaa hyvyyttäni ja ansiotani. Minullekin on syntynyt 
Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. 
 
”Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä, rientäkää, kutsuu nyt 
Beetlehem! Etsikää lasta, taivaan kuningasta, ja 
kumartamaan tulkaa Herraamme!” (virsi 27:1). 
 
Hyvän Joulun toivotuksin 

Lauri Hirvonen 
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Syyskokous 25.10.2018 
 
Syyskokous Metson Kuusi-salissa keräsi aimo joukon jäseniämme. Jopa 
kahvia piti keittää lisää. Houkuttimena oli varmaankin kokouksen alussa 
kuultu esitys edunvalvonnasta. 
 

 Puheenjohtajana toimi Piippa 
Jumppanen ja sihteerinä 
yhdistyksemme sihteeri Paula Aho. 
 

 
Valinnat sujuivat jouhevasti, mutta oli tehty työtä, että saatiin kaikki 
henkilövaalit tehtyä. Onko niin, että pelkäämme ottaa vastuuta näin suuren 
yhdistyksen toiminnasta. Onneksi vielä toiminnassa on jäseniä, että yhdistys 
pystyy antamaan jokaiselle jotain. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marja Civill ja jäseniksi päässeiden 
nimet ja yhteystiedot löytyvät toisaalta Ikälisä-lehdestä.  
 
Talous on vakaasti tiukoilla, kaupunki nostaa jatkuvasti vuokria ja 
toimintamme kulmakivi, kerhot, tarvitsevat yhdistykseltä yhä suurempaa 
tukea. Tiedotuslehtemme Ikälisä kaipaisi ilmoituksia ja sitä kautta rahaa. 
Talousasioita selvitteli Jorma Kivimaa.  
Jäsenmaksuksi päätettiin vuodeksi 2019 30 euroa vuosi, yli 90 vuotiaat 15 
euroa, syys-joulukuussa liittyneet 17,50 euroa ja kaksoisjäsen 17,50 euroa. 
 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio olivat niin taitavasti laaditut, ettei 
keskustelua juuri syntynyt, vaan ne hyväksyttiin. 
Piippa saikin pamauttaa nuijan sopuisan kokouksen päätökseksi ja todeta 
sen päättyneeksi. 
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Kokousta ennen kuultiin mielenkiintoinen ja ajatuksia ja toimenpiteitäkin 
herättävä esitys  
 

Edunvalvonnasta ja elatussopimuksesta.  

  
 Varatuomari Mika Miesmäki kertoi 

edunvalvontavaltuutuksesta miksi se 
on tärkeää tehdä silloin, kun kaikki on 
vielä hyvin.  
 Jos läheisemme ei asioitaan itse 
pysty enää hoitamaan, ei riitä, että 
olenhan minä äidin asiat tähänkin asti 
hoitanut. Jos ei äiti ole toimivaltaisena 
valtuuttanut jotakuta läheistään, joka 
suostuu, maistraatti määrää 
virkaholhoojan.  

Edunvalvontavaltuutus säilytetään valtuutetun hallussa ja maistraatti 
hyväksyy sen silloin, kun sitä tarvitaan. Tarvitaan myös valtuuttajan 
lääkärintodistus. 
 
Toinen tärkeä asiakirja on elatussopimus. 
Siinä puolisot sopivat perheen yhteisen talouden ja elatuksen 
hoidon kummankin puolison mahdollisuuden mukaan. 
Jos suurituloisempi joutuu esimerkiksi laitoshoitoon, 
hänen tuloistaan täytyy jäädä pienituloisemman  
puolison käyttöön tarpeellinen määrä. Tästä täytyy olla kirjallinen sopimus, 
joka vahvistetaan sosiaalilautakunnassa.  Sillä on vaikutusta 
virallismaksuihin, tukiin jne. 
 
Mika Miesmäen antoisasta luennosta  
on Power Point esitys kotisivuillamme  
edunvalvontaa sivulla.  
Vuoden 2019 alussa yhdistyksellemme 
 tulee uudet nettisivut. Tämä on sielläkin 
jäsenille sivulla. 
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Tulevia tilaisuuksia vuodelle 2018 ja kevät 2019 
 
Joulukuu 2018 

3.-30.  Taidenäyttely ”Maalikoiden siveltimellä” Lielahden kartanossa Kahvila 
Mielihyvässä 

14.-15.  Kädentaito kerhon joulumyyjäiset Naisten Messuilla Puisto-Emmauksella 
klo11.00 alkaen. 

17.  klo 14  Kelojen Joululaulutuokio Aleksanterin kirkossa 
Tammikuu 2019 
11.  klo 12.00  Vanha kirkko kynttilätilaisuus 
Helmikuu 

1.   klo 12.00  Vanha kirkko musiikkihartaus 
10. klo 14.30  TT/päänäyttämö Rakkauskirjeitä 
12. klo 13.00  Metso Kuusi-Sali jäsentilaisuus, jalkojen terveydestä ja hyvinvoinnista 

kertomassa Juha Laakso 
(Footblance pohjalliset) sekä Rasmus Niklas-Salminen Intersport, 
Koskikeskus, toimittaja  
Ulla Aurio kertoo aiheenaan Rauhaa, Riemua ja Roihua. Miten saan nämä 
kolme asiaa balanssiin? 

16.  klo 13.00  TTT/ Suuri näyttämö, Myrsky. 
17.  klo 15 Ystävyydellä konsertti Tyllissä 
Maaliskuu 
1.   klo 12.00  Vanha kirkko, musiikkihartaus 
9.   klo 13.00  TTT/ Suuri näyttämö, Tämä on ryöstö. 
14. klo 13.00  Jäsentilaisuus ja kevätkokous kahvit alkaen 12.30. Tilaisuuden aluksi klo 13.00 

luennoi silmäkirurgi, silmätautien erik. lääkäri Tero Pajari silmäsairaala 
Ögasta, harmaakaihin hyvä hoito. 

      klo 14.00 Kevätkokous  
Huhtikuu  

4.   klo 14.30  TT/päänäyttämö Sademies 
5.   klo 12.00  Vanha kirkko, Musiikkihartaus 
23. klo 13.00  Metso Kuusi-Sali. Vierailija Roineen teatterisuvun rakastettu jäsen Esko 

Roine. 
24.-26.  Päivä Tukholmassa  
26. klo 14.30  Komediateatteri, Jukka Puotila show 
Toukokuu  
6.   Piirin liikuntapäivä teemalla yhteinen sauvakävely. 
13.  Yhdistyksemme kevätkävely ja omakustanteinen lounas Kaupissa. 
14. Retki Seitseminen, Kovero ja Anne Mattilan taidekahvila. 
Kesäkuu 
14.  Ilmajoen musiikkijuhlat Aino Ackte ooppera. 
19.-26  Wienin Filharmonikkojen kesäkonsertti Schönbrunnin puistossa ja Wien 

retkineen. 
Lokakuu 
31. klo 14.30  TT/päänäyttämö, Notre Damen kellonsoittaja. 
Marraskuu 
23.  Välimeren risteily loistavalla upouudella Costa Smeraldalla.  
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Jäsentilaisuudet 
 

Yhdistyksemme kuukausikokouksissa on mielenkiintoisia 
esityksiä. Kannattaa tulla kuuntelemaan. 
Usein on myös lisäksi jonkin asian tai tuotteen esittely. 
 

tiistai 12..2. klo 13           Metso/Kuusi-Sali 
  

Kuulemme asiaa jalkojen terveydestä ja hyvinvoinnista kertomassa Juha 
Laakso (Footbalance pohjalliset) ja Rasmus Niklas-Salminen Intersport 
Koskikeskuksesta. 
Kello 14 toimittaja Ulla Aurio kertoo aiheesta Rauhaa, Riemua ja Roihua, -
Miten saada nämä kolme asiaa elämässä balanssiin? 

 

torstai 14.3. klo 13,     Metso/Kuusi-Sali 
 
 Kevätkokous  kello 14      pullakahvit klo 12.30 alkaen 

Ennen kevätkokousta kello 13 silmäkirurgi, silmätautien erikoislääkäri 
Tero Pajari Silmäsairaala Ögasta kertoo aiheenaan harmaakaihin hyvä 
hoito. 

 

tiistai 23.4. klo 13       Metso/Kuusi-Sali 
 

Roineen teatterisuvun rakastettu jäsen Esko Roine kertoo urastaan 
näyttelijänä teattereissa ja valkokankaalla.  

 

Musiikkihartaudet 
 
tammikuu 11. 
helmikuu 1.  
maaliskuu 1. 
huhtikuu 5. 

Tilaisuudet pidetään Vanhassa kirkossa perjantaisin. 
Hartaudet alkavat kello 12. 

 

 ja  
 

perjantai 11.1.klo 12 Vanhassa kirkossa 
 

Kynttiläkirkkossa muistellaan edellisenä vuonna 
poisnukkuneita jäseniämme. 

 

Kynttilätilaisuus 
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Matkoista löydät tietoa sivuilta 35.-41. 

 
 

 

Yhdistyksen kevätkävely ja omakustanteinen lounas tiistaina 
14.05. Kaupissa.  
Liikuntatapahtumasta tarkemmat tiedot maaliskuun lopun 
Ikälisässä. 

 
 
 

 

 Kelojen joulukonsertti Aleksanterin kirkossa 17.12. kello 14 

 Maalikoiden näyttely Hiedanrannassa Lielahden kartanossa 

kahvila Mielihyvin 3.-30.12. kahvilan aukioloaikoina. Näyttelyn nimi 

on Maalikoiden siveltimin. 

 Kädentaidot kerhon joulumyyjäiset Puisto-Emmauksessa  

pöytä 49. 14.-15. perjantaina 11-19 ja lauantaina 11.16. 

 Ystävyydellä konsertti Tyllissä 17.2.2019 kello 15 

 
Teatterit 

               
 Jos haluat teatteriin Tampereella, katso sivut 29.-32.  
Yhdyshenkilö teattereihin on Marja Kujansuu. 
 
 

 

 

 

 

Kerhojen tilaisuuksia 

Lähde liikkumaan 
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Senioripiirissä tapahtuu: 

▀ Piirin matka Adrianmeren rannalle 15.-20.5.2019: 

Matkan tiedot löytyvät Pirkanmaan kansallisen senioripiirin 

verkkosivulta.  

 
Majoitumme Sloveniaan Portoroziin, josta käsin teemme retkiä Istrian 
niemimaalla. 
Lento on Pirkkalasta. Portorozissa asumme samassa hotelissa koko matkan 
ajan. 
Välimatkat ovat lyhyitä ja matkalla on paljon ohjelmaa, joka ei ehkä sovi 
liikuntaesteiselle. 
Nautimme joka ilta yhteisen illallisen. Sunnuntai on vapaa päivä, jota 
vietämme kukin omalla tavallamme tai lähdemme tutustumaan etukäteen 
Piranaan, jonne kulkee paikallisbusseja ja myös laiva. Piranassa nautimme 
yhdessä läksiäisillallisen ruokajuomineen. 
Slovenia mainostaa olevansa ainoa maa, jonka nimessä on rakkaus, "love". 
Sloveniaan onkin helppo rakastua. Maisemat vuorijonoineen ja vesistöineen 
ovat sykähdyttäviä, ja ravintoloissa tarjotaan reilun kokoisia, tuoreista raaka-
aineista valmistettuja lähiruoka-annoksia. Dober Tek! = Hyvää ruokahalua! 
 
Tutustukaa ohjelmaan ja lähtekää mukaan! 
Aurinkoisin ajatuksin, Liisi Salonen 
senioripiirin matkakoordinaattori 
 
 

▀ Maanantaina 06.05. on senioripiirin liikuntapäivä teemalla 
yhteinen sauvakävely.  
Liikuntatapahtumasta tarkemmat tiedot maaliskuun lopun Ikälisässä. 
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Ilon aiheita               

        1. 
    Mikä on parasta aikaa Sinulla 

mikä on parasta aikaa minulla 
kaikilla sama on tämä hetki 

tähän hetkeen on tultu pitkä retki 
meidän aika täällä kulkee koko ajan 

niin kauan, kun ylitämme maallisen rajan 
2. 

Kaikista päivistä löytyy ilon aiheita 
kun muistelemme illalla päivän vaiheita 
naapurin kauppakassia lupasin kantaa 

näin helpomman kauppareissun hänelle antaa 
Hän katsoi syvälle silmiini ja kiitti 

hyvää mieltä minulle, lopuksi päivää riitti 
3. 

Ilma on joskus huono, kun vettä sataa 
mieli on maassa ja aika mataa 
ystävät yllättäen tulevat meille 

päivästä tuli ihana, kiitoksia heille 
pilvet haihtuivat ja aurinko paistoi 

kaikkien ilmeistä hyvän olon haistoi 
4. 

Ilon aiheita päivistä, ei tarvitse keksiä 
niitä on paljon, kun alkaa etsiä 

kauniilla ilmalla on kiva lenkillä astella 
sateella saa olla kotona, eikä tarvitse itseään kastella 

on tärkeätä olla itsensä kanssa sinut 
niin muutkin sitten paremmin, tuntevat minut 

5. 
Kipeänä joskus, ei elämä tahdo maistaa 
tuntuu silloin, kuin ajaisi väärää kaistaa 

olenkohan töissäni liikaa raatanut 
harmittaa tauti, joka petiin on kaatanut 

kuitenkin mieleen tulee ilon aihe 
tästä kun nousen, on parantumisen vaihe 

6. 
Hyvä olo tulee, kun alan aivojani puistella 

vuosien takaa monta hyvää, nyt haluan muistella 
lapsuuden koti on meillä aina mielessä 

äiti ja isä yrittivät, että mikään ei olisi pielessä 
silloin ei ymmärretty heidän huolia kantaa 

ajatuksissa heille, nyt haluamme kiitosta antaa 
7. 

Hyvän mielen olotilaan, voi aina palata 
rakkaita ja ystäviä, pitää myöskin halata 

paha mieli yritetään, aina pois kitkeä 
siinä kun onnistutaan, ilosta voidaan itkeä 
toivon, että tämä aihe, auttaa meitä vähän 

runoni tällä kertaa, päättyy kyllä tähän 
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Toimi Anttola 

Sitä matkaa en unohda 
 Teksti ja kuvat Marja Civill 
 
 Itse pyytämäni piraijan leukaluu 

 
 

Hyvän ystäväni jo edesmennyt poika  
Riku kutsui muutaman läheisensä viettämään 40-vuotispäiviään Brasiliaan. 
Kiersimme monessa paikassa, mutta pääosa matkasta,  reilu viikko, oli määrä  
viettää sademetsien läpi virtaavan jättimäisen Amazonasin yhdellä haaralla 
Rio Negrolla. 
Lontoon kautta Rio de Janeiroon, josta lähdimme juuri alkaneita 
sambakarnevaaleja karkuun parin päivän tutustumisen jälkeen.  
Lensimme Manaukseen, joka on Amazonasin varrella, vanha kumikaupunki 
sen ympärillä sijainneiden kumiviljelysten kasvattamana.  
 

Manauksessa odottikin jo 
oppaamme ja pikku laivamme 
Gasiquiare, jonka Riku oli varannut 
netistä, toivomuksella, että se 
muistuttaisi Näsijärvellä seilanneita 
vanhoja höyrypaatteja. Omistaja mr 
Miquel Rocha da Silva otti meidät 
vastaan ja esitteli 6-henkiselle 
joukollemme 6-henkisen 
henkilökunnan, kapteenin, 
konemestarin, siivoojan ja kokit.  

 

Meille synttäriporukalle oli yläkannella pienet hytit, joihin mahtui 
juuri ja juuri kapoinen kerrossänky ja pikku suihku-wc. Henkilökunta, 
joka oli pääosin alkuperäisväestöä ( intiaaneja ) nukkui tottumuksensa 
ja sadekauden jälkeen alkaneen helteen vuoksi aukealla alakannella 
riippumatoissa.  
Matka alkoi välittömästi, kun hyvästelimme Miquelin, ja aloimme 
ihailla ympärillä levittäytyvää viidakkoa ja välillä jopa 8 km leveää 
jokea. Kun pääsimme Rio Negron alkuun, huomasimme, että rannat 
ovat vitivalkoisten hiekkasärkkien mutkittamat, ja kapteenimme 
kuulemma tiesi ja tunsi joen vaarat: 
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 Valtaisan virran mukanaan liikuttamien vedenalaistenkin 
hiekkasärkkien sijainnit. Illan hämärtyessä nopeasti nautimme 
maittavan illallisen, jonka kokit olivat alakannella sijaitsevista 
ruokatarvikelaatikoista loihtineet: salaatteja, lihaa, viiriäisen munia, 
maniokkia ja trooppisia hedelmiä, joiden nimiä emme edes tienneet.  
Öisin laiva oli ankkurissa, ja aamuisin heräsimme viidakon ääniin; 
tukaanit huusivat, valtavat kirjavat Ara-papukaijat lehahtelivat 
toisilleen kirahtaen rannan puista toisiin. Joen yli lentäviä pienempiä 
papukaijaparvia katsoessa jännitti, pääsevätkö toiselle rannalle, ne 
eivät olleet mitään hyviä lentäjiä. Rannan palmuissa näimme pieniä 
silkkiapinoita. Intiaanikyliä ja niiden kanooteissa kalastavia asukkaita 
ohitimme päivien aikana useita.  
 
 

Rikun kauhistukseksi poikkesimme 
pienelle sivu-uomalle ja 
pulahdimme uimaan, helle oli 
varmaankin lähellä +40. Tietoisuus 
joessa asuvista anakondista, 
kuristajakäärmeistä, kaimaaneista ja  
terävähampaisista piraijoista 

 
 
 

 Piranjasaalista ↓ 

vähän hillitsi uimahaluja,  
mutta vaatteet päällä jokeen  
pulahtaminen virkisti ainakin  
vähäksi aikaa. Aurinko  
kuivasi yllämme olevat  
shortsit ja T-paidat nopeasti.  
Kapteeni järjestikin meille  
pumppuletkun yläkannelle, 
jonka alla saimme käydä  
suihkussa niin usein kun huvitti,  
pelkäämättä joutumista    
kaimaanin kitaan.  
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Kun saavuimme Rio Negron 
yläjuoksulla olevaan Barceloksen 
kaupunkiin, pysähdyimme pariksi 
päiväksi ja pääsimme veneillä Rikun 
hankkiman paikalliskalastajan 
opastamana onkimaan piraijoja! 
Oppaallamme oli muovitölkillinen 
pihvikuutioita – Brasilialaista 
herkkulihaa – ja hän opasti meitä 
miten solmimme lihanpalan pikku 
risuun sidottuun naruun. Sitten piti 
vain vispata vähän veden pintaa 
oksalla, johan piraijat – nuo 
sahahampaiset pedot – luulivat, että 
joku maittava otus on tipahtanut 
veteen – ja tulivat paikalle. 
Oppaamme varoitti, että niitä emme 
saa itse irrottaa ongesta, hän teki sen 
pihdeillä, sillä kalat purevat vaikka 
kämmenen läpi, jos kiinni saavat.  
 

↑ Viidakon asumuksissa ei ollut ovia, ei ikkunoita, mutta kengillä ei mennä 

sisään – kuin koto-Suomessa! 
 

Laineet heittelivät matalan hiekkasärkän päälle tuttuja pikkukaloja; 
neontetroja, miljoonakaloja ja punaisia pikkumiekkakaloja. Samoja olin 
ostanut kalliilla kotimaassa, lasten akvaarioon eläinkaupasta. Barcelos 
onkin ollut aikanaan merkittävä akvaariokalojen viejä.  
Illalla nautimme pyytämämme herkulliset piraijat laivan kokkien 
perkaamina ja laittamina. 
 

Vielä yksi päivä ylävirtaan, jossa nautimme lounaan hiekkasärkällä, ja 
käännyimme takaisin kohti Manausta. Matkalla pysähdyimme 
tutustumaan viidakkoon, jossa näimme kumipuita ja valtavia 
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jättipuita, joiden ympäri eivät meidän kuuden + oppaan kädet 
yltäneet. Sen sijaan jättipuun tyvionkaloista lehahteli lepakoita, joiden 
päiväunia olimme häirinneet. Puiden oksilta riippuvat liaanit, 
oksanhangoissa kukkivat loiskasvit – orkideat, ja maassa kukkivat 
oranssit papukaijaorkideat, joita meilläkin saa kukkakaupoista, 
häikäisivät väreillään. Perhoset, kattilankannen kokoisine turkoosina 
välkkyvine siipineen olivat kuin satukirjan sivuilta. Maassa piti varoa 
vaeltajamuurahaisten polkuja, ne ötökät purevat kivuliaasti. Pensaissa 
kasvoi mitä erikoisemman näköisiä hedelmiä, oppaamme kertoi, että 
viidakossa ja rannoilla asuvat alkuperäiskansat osaavat käyttää niitä 
taitavasti paitsi ravintona, myös lääkkeenä, ja joitakin lajeja eläinten 
pyydystämiseen myrkkynä. Eipä tehnyt mieli kokeilla makuja!  
 
Sitten saavuimmekin takaisin lähtösatamaamme  
Manaukseen, ennen rantautumista kapteenimme  
ajoi meidät keskelle virtaa, jossa oli kummallinen  
ilmiö. Manauksenkohdalla yhtyvät kaksi suurta  
Amazonasin haaraa, mustavetinen Rio Negro, ja  
ruskeavetinen Rio Solimoes. Vedet erottuvat kuin puuro ja velli, ja tämä 
yhtymäkohta onkin nimeltään  Water meeting – vesien kohtaaminen.  
Niiden erilaisten happamuuspitoisuuksien vuoksi kestää joen virrata n. 8 
km, ennen kuin vedet täysin sekoittuvat.  

Sitten Gasiquiarella vietetyn viimeisen yön jälkeen lentokentälle ja 
kohti Sao Pauloa ja Etelä-Brasiliaan, Iguacun putouksille, mutta se 
onkin jo toinen juttu! 
______________________________________________________________ 
 Kädentaitokerhon 

 Joulumyyjäiset 
 
Puisto Emmauksessa Hämeenpuisto 14 
pe 14.12 klo 11-18 
la  15.12 klo 9-16 
pöytä 49 
                                                      

 

TERVETULOA                        
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Salonkitanssiryhmässä tanssitaan 
 erilaisia ryhmätansseja, yleensä vanhoja  
eurooppalaisia tansseja, Joulun alla iloisempia  
tonttutansseja. Uusia harrastajia toivotaan.  
Oma pari on toivottava, myös naispari käy,  
mutta ilman pariakin voi tulla kokeilemaan, ja  
kokemaan tanssin ja yhteisen tekemisen iloa.  
Tanssi pitää myös yllä kuntoa ja muistia.  
Harjoitusaika maanantaisin klo 15 Ratinan 4. salissa. 
Aloitus on kevätkaudella 7.1. 

 
 
 
 
 
 
Vuoden 2019 tamperelaista 
teatteritarjontaa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kaikki teatteriliput on varattava viimeistään kuukautta 
ennen näytöstä puhelin 0400-193  558    
puhelinaika ma – ti 10 -13 tai 
sähköpostitse tre.seniorit@kolumbus.fi. 
Liput on maksettava tilille FI25 4108 0010 7633 43 
 kuukautta ennen teatteriesitystä viitenumeron kera. 

Tärkeätä on, että varatessasi ilmoitat puhelinnumeron tai 

sähköpostiosoitteen, jotta voidaan sopia lippujen 
toimittamisesta.  
 

Tilattuja lippuja ei voi peruuttaa. 

 
 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
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Tampereen teatteri Päänäyttämö 
sunnuntai 10.02.klo 14.30 

Rakkauskirjeitä 
Andre w ja Melissa ovat lapsuuden ystäviä, jotka 
pitävät yhteyttä läpi vuosikymmenten 
kirjoittamalla kirjeitä. He elävät tahoillaan 
elämäänsä, rakentavat uraa ja parisuhteita, keski-
ikäistyvät ja vanhenevat. Toisinaan jompikumpi 
ehdottaa tapaamista. Rakkaus kirjeitä on Pulizer-
palkittu näytelmä, jonka rooleihin astuvat nyt 
Suomen rakastetut ja lahjakkaat näyttelijät  Seela 
Sella ja Esko Roine. ( Näytelmää ovat maailmalla 
esittäneet mm. Elisabeth, Gerard Depardieu, Mia 
Farrow; Tom Hanks ja Mel Gibson. Käsikirjoitus: 
A.R. Gurney. 

Rooleissa : Seela Sella ja Esko Roine       kuva Harri Hinkka 

Peruslippu 44€/ viite 5018 
 
Tampereen työväen teatteri Suuri näyttämö 
lauantai 16.02. klo 13 

Myrsky 
Maaginen tarina vallasta, rakkaudesta ja muista  
luonnonvoimista 
Vallasta syösty mies on hautonut kostoa jo kauan.  
J a viimeinkin kohtalo toimittaa viholliset hänen 
 mahtinsa ulottuville. Yhdessä henkipalvelijoidensa  
kanssa Prospero loihtii esiin vihollistensa  
pahimmat painajaiset. Vallanhalun, viinan ja  
rakkauden sekoittamat haaksirikkoiset  
tempautuvat pyörteeseen, jossa narrit muuttuvat kuninkaiksi, kuninkaat 
narreiksi.Kun kosto ja hulluus etenevät, huomataan, että kaikki voimat eivät 
komentoa tottele. Muuttuuko viha armoksi ja rakkaudeksi. TTT:n tuore 
tulkinta sijoittuu ihmisen ja luonnon välisen valtataistelun viimeisiin erään, 
ilmastonmuutoksen aikaan. 
 Rooleissa mm. Pentti Helin, Jaana Oravisto, Maija Lang, Saska Pulkkinen, 
Verneri Lilja, Jyrki Mänttäri, Samuli Muje, Aimo Räsänen. 
Ohjaus Tiina Puumalainen 

Lippu 43€/ viite 5089 
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Tampereen työväen teatteri Suuri näyttämö 
lauantai 9.3. klo 13 

Tämä on ryöstö 
Jos haluat nauraa ja yllättyä, tämä  
kannattaa katsoa. 
Näytelmä, joka menee 
pieleen -tekijöiden uusin hittikomedia  
nyt Suomessa.  
On kesä 1958. Tammerkosken pankin suojissa on mittaamattoman arvokas 
timantti. Pakojalalla oleva roisto aikoo kähmiä timantin itselleen. Hänen 
apunaan on vähemmän välkky apuri, viekas tyttöystävä- ja huoltomies. 
Komedian rullatessa joutuu parkin hieraisemaan silmiään. Kuka on kuka ja 
kuka pettikään ketä? 
Rooleissa Petra Ahola, Heidi Kiviharju, Janne Kallioniemi, Verneri Lilja, 
Samuli Muje, Saska Pulkkinen, Tommi Raitolehto, Tom Lindholm, Puntti 
Valtonen, Juulianna Mäkelä, Osku Ärilä. 
Ohjaus Tommi Auvinen 

Lippu 43€/ viite 5063 
 
 
Tampereen teatteri  Päänäyttämö 
perjantai 4.4.klo 14.30. 

Sademies, Dan Gordon Rain man 
Charlien elämä pyörii rahan, autojen 
ja menestyksen ympärillä. Isän 
kuoltua hän uskoo pääsevänsä 
miljoonaperintöön käsiksi. Yllätys 
onkin melkoinen, kun isä o  n 
testamentannut omaisuutensa 
Charlien autistiselle, laitoksessa 
asuvalle veljelle, jonka 
olemmassaolosta hänellä ei ole 
tietoakaan. 

kuva Heikki Järvinen 

Veljesten tutustumisesta syntyy yllättävä kasvutarina, jossa punnitaan, mitä 
on ystävyys, luottamus ja rakkaus. Sademies on koskettava ja hauska tarina 
itsensä löytämisestä, erilaisuudesta ja erityisyydestä. Neljä Oscar-palkintoa 
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voittanut elokuva nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa 
näyttämösovituksena. 
Rooleissa: Lari Halme, Risto Korhonen, Matti Hakulinen, Arttu Ratinen, 
Anna Ackerman, Petra Heinänen. 
Ohjaus Georg Malvius 

Lippu, hintaryhmä B 37€/ viite 5034 
 

Tampereen Komediateatteri         Päänäyttämö 
perjantai 26. 4. klo 19 

Jukka Puotila show 
Hekotusta ja tyylikkäitä iskuja vyön ylle ja alle  
Jukka Puotilan lisäksi nähdään kymmeniä erilaisia  
henkilöhahmoja. Puotila loihtii näyttämölle katsojien i 
loksi perinteisiä hahmoja, mutta myös monia tämän  
hetken kuumia nimiä pintajulkkiksista politiikkoihin. 

A-luokan lippu, sisältää vaatesäilytysmaksun  38€/ viite 5128 
B-luokan lippu, sisältää vaatesäilytysmaksun 33€/5144 

 
 
Tampereen teatteri Päänäyttämö 
Torstai 31.10. klo 14.30 

Notre Damen kellonsoittaja, 
musikaali 
Notre Damen kellonsoittaja perustuu Disneyn  
animaatioelokuvaan ja Victor Hugon  
samannimiseen romaaniin.   
Kellonsoittaja Quasimodo on hyväsydäminen  
mutta epämuodostunut hirviö. Hän piileskelee katedraalin suojissa, sieltä 
koskaan poistumatta. Yksi päivä muuttaa  hänen elämänsä ikiajoiksi. 
Rooleissa: mm. Petrus Kähkönen, Josefin Silen, Ilkka Hämäläinen, Lari 
Halme, Antti Lang, Risto Korhonen, Ville Mäkinen, Pia Piltz,  Helena 
Rängman 
Kamarikuoro Tampere Cappella, Suomen Teatteriopiston opiskelijoita 
Ohjaus Georg Malvius 
Liput A-ryhmä 83€/ viite 5047 
B-ryhmä  69€/ viite 5102 
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Grand hotel Tammerin iso sali oli  
31.10.täynnä matkailusta kiinnostuneita  
senioreita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitettavasti jouduimme rajoittamaan 70 ilmoittatujaan. Ensi kerralla 
kannattaa heti varata, kun on tiedossa mielenkiintoinen matka tai 
tilaisuutemme. Tässä lehdessä tarkemmin tulevat matkamme. Ennen 
kesää pidetään varmasti taas yhteinen matkailutilaisuus. Kannattaa 
antaa sähköpostiosoite yhdistyksen toimistoon niin viestit ja kutsut 
tavoittavat nopeitten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toivotamme 
rauhallista 
joulunaikaa. 

                                                 matkailutoimikunta   Brita - Mailis - Erkki 
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Yhdistyksemme  
     järjestämät matkat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erikoistarjoukset senioreillemme: 

- Yksin matkaaville on saatu hyvä vaihtoehto. 

 Päivä Tukholmassa 24.4. Tällä matkalla ei peritä yhden hengen 

hyttilisää ja matkan hinta on varsin edullinen 95€. 

- Wienin Filharmonikot kesäkonsertissa Schönbrunin linnassa 

ja Tonavan retki on tosi hyvä vaihtoehto musiikin ja kulttuurin 

ystävälle – pyydä tarkempi ohjelma, jos epäröit. 

- Suomalaista huippuosaamista edustaa Costa Smeralda –risteilijä. 

Edulliset hinnat Välimeren risteilylle tarjolla kansallisille senioreille – nyt 
kannattaa lähteä mukaan. 

Seuraavat matkat ovat nyt vahvistettuja, varattuja sekä niihin 
kuuluvat liitännäispalvelut ja pääsyliput vahvistettuja. 
Ryhmäkiintiömme on 30 - 50 henkilöä. Koska lisäpaikkoja ja 
lippuja emme välttämättä saisi, niin kannattaa tehdä varaus 
ajoissa.  

Varauksen saatuamme lähetetään varaajalle tarkka matkaohjelma 
ja lasku. 

Kaikissa matkoissa noudatamme matkatoimistoalan määräyksiä ja 
kuluttajaviranomaisten antamia suosituksia turvataksemme 
matkailijoiden aseman matkoilla. 

Toivotan onnistunutta matkailukautta 2019. 
Erkki 
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1.Supertarjous! 95€ 
Tukholmaan päiväksi Helsingistä  
ke – pe 24. – 26.4.2019 
 
 
 
Matkaohjelma 
klo 14:00  Tilausajokuljetus Tampereen linja-autoasemalta 
klo 16:30  tulo satamaan, siirtyminen laivaan ja    
majoittuminen  
  2- tai 1-hengen yläkerran hytteihin. 
klo 17:30  Viking Linen laiva M/s Gabriella lähtee 
Helsingistä Tukholmaan  
 
 
 
 
 
 
 
25.4.2019  Torstai  
klo 10:00 tulo Tukholmaan Lähtö suomalaisen oppaan 

johdolla Tukholman kaupunkikiertoajelulle, jonka 
jälkeen vielä ostosretki halukkaille 

klo 16:30  M/s Gabriella lähtee paluumatkalle Helsinkiin 
26.4.2019  Perjantai  
klo 10:10 laiva saapuu Helsinkiin, josta kuljetus edelleen   Tampereelle 
n. klo 13:00 tulo Tampereelle 
Matkan hinta vain 95€/hlö,  sisältää: 
Yhden tai kahden hengen hytti mukavuuksin yläkansilta 

*tilausajo Tampereelta; bussi mukana 
Tukholmassa 
* Helsinki-Tukholma-Helsinki 2-hengen tai 1-
hengen hytti  
*opastettu kaupunkikiertoajelu ja  ostosretki  
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy 
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2.Kevätretki  
14.5.2019 Seitsemisen luonnonpuistoon, Koveron perinnetilalle ja 
Anne Mattilan taidekahvilaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lähtö on klo 9.00 Keskustorilta  Seitsemisen kansallispuisto. Koveron  
perinnetilalle , jossa tutustutaan oppaan johdolla mm. Koveron 
kruununmetsätorppaan.   
Kahvit Seitsemisen luontokeskuksessa. 
Patikointia halukkaille ja luontomuseo. 
 

 
 
 
Matka jatkuu Karviaan 
Anne Mattilan 
taidekahvilaan, jossa 
runsas  buffetlounas, 
taidenäyttely  ja 
taidepolku. 
Tampereella  olemme 
noin 17.30  

 
 
 
 
Matkan hinta on 58 euroa.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä T. Tuomisto Oy 
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3.Ilmajoen Musiikkijuhlat  
Aino Ackté -ooppera pe 14.6. 
  
Ilmajoen upealla näyttämöllä nähdään kesällä 2019 oopperalaulaja Aino 
Acktén lisäksi muitakin aikakauden taiteilijoita mm. taidemaalari Albert 
Edelfelt, tenori Väinö Sola, säveltäjä Oskar Merikanto ja musiikkimesenaatti 
Edward Fazer sekä tietysti Ainon äiti Emmy Achté sekä tytär Glory 
Leppänen. Säveltäjä Ilkka Kuusisto on mestari luomaan kauniita melodioita, 
rakentamaan tunnelmia sekä yhdistämään nerokkaasti muiden musiikkia 
omaansa. Teosta johtaa yksi maamme lupaavimmista 
oopperakapellimestareista, Jonas Rannila. Teoksen ohjaa kokenut ja kiitetty 
oopperaohjaaja Juulia Tapola.  

 
Matkaohjelma 
 
14.6.2019  Perjantai   
  Lähtö 08.30 Keskustori,                                         
  Lounas matkalla Juustoportissa 
                                           Ooppera alkaa klo 13.00, paikat A-             
katsomossa 
  Väliajalla väliaikatarjoiluna kahvi ja 
kahvileipä 
   Lähtö lyhyelle opastetulle Ilmajoen 
kierrokselle, 
  jonka jälkeen kotimatka Tampereella 
n. 20.00 
 

Matkan hinta 163€  
Hinta sisältää: 

*tilausajokuljetus Tampereelta alkaen 
*lounas Juustoportilla  
*kiertoajelu Ilmajoella 
*oopperalippu A-katsomossa 
*väliaikatarjoilu (kahvi + makea kahvileipä)  
  

 Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy 
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4.Kesäkonsertti Schönbrunnin linnalla ja 
Tonavan risteily 19. -22.6.2019   
 
Matkaohjelma 
19.06.2019  keskiviikko  

klo 04:30 Lähtö Tampereelta Helsinkiin josta Finnairilla Wieniin 
.  
klo 09:55 Saapuminen Wieniin, bussi ja opas vastassa Wienin kaupunkikiertoajelu, 

jonka aikana tutustuminen kaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin: 
Hundertwasserhaus, Prater, Uno-city ja Tonava sijaitsevat bussireittimme 
varrella. Ajamme Ringiä, jonka varrella 1800 -luvun arkkitehtuurin 
merkittävät rakennukset: valtion ooppera, parlamentti, raatihuone, museot, 
yliopisto, Hofburgin linna. Karlsplatz aukiolla näemme Musikvereinin 
maailmankuulun konserttitalon, ”Secession” taidenäyttelytalon sekä Wienin 
legendaarista toria Naschmarktin. 

 Lounas ja tämän jälkeen kuljetus hotellille.   Majoittautuminen hyvätasoiseen 
hotelliin. Ilta vapaata. 
 
20.06.2019  torstai 
Hotelliaamiainen.  
Päivä aikaa tutustua Wienin kaupunkiin  
omatoimisesti illansuussa lähtö  
Wienin Filharmonikkojen  
Schönbrunnin konserttiin.   
Konsertin jälkeen paluukuljetus hotellille.  
 
21.06.2019  perjantai   
Hotelliaamiainen 
Kokopäiväretki Wachau-Tonavan jokilaakso.   

Wachau on UNESCO:n maailmanperintölistan 
kohteena.   Wienistä lähdettyämme noin 
puolentoista tunnin ajomatkan jälkeen saavumme 
Melkiin, Tonavan rannan pieneen kaupunkiin, 
jonka  satamassa nousemme risteilylaivaan, jolla 
matkustamme pitkin Tonavaa noin 30 kilometriä 
Dürnsteinin kylään saakka.  Dürnsteinista lyhyt 
matka seuraavaan kohteeseen Oberloibeniin, jossa 
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vierailemme viinitilalla. Kylmän viinilounaan 
jälkeen palaamme Wieniin. 

 
22.06.2019  lauantai   
Hotelliaamiainen. Puolen päivän tienoilla lähdemme kohti Schlosshofin 
linnaa, joka sijaitsee n. 50 km matkan päässä Wienistä, lähellä Itävallan ja 
Slovakian rajaa. Linnakierros ja lounas linnan ravintolassa.  

Tutustumme maailman kauneimpiin barokkirakennuksiin kuuluvaan 
Schlosshofin linnaan, jonka Eugen Savoijilainen rakennutti 1720-luvun 
lopulla maalaisasunnokseen. Myöhemmin linnan osti keisarinna Maria 
Teresia ja lahjoitti Schloss Hofin puolisolleen Frans ensimmäiselle, ja tilasta 
muodostui keisariperheen yksityinen lomanviettopaikka. Useaan 
otteeseen historian saatossa linna on ollut sotilaskäytössä, jonka 
seurauksena ovat olleet mittavat tuhot. 

 
Tämän jälkeen lähtö lentokentälle. Finnairilla Helsinkiin, jossa 22.35. 
Kuljetus Tampereelle 
   
Matkan hinta: 879 €/hlö  
Hintaan sisältyy: -tilausajokuljetus Tampere-Helsinki-Tampere 

-Finnairin suorat lennot Helsinki-Wien-Helsinki  
-1 matkalaukku ruumaan (23kg) ja 1 

käsimatkatavara (8kg) 
-3 yötä Wienissä 2-hengen huoneissa Austria 

Trend Hotel Ananas **** 
-19.6. Wienin kaupunkikierros ja lounas  
-20.6. meno-paluukuljetus Schönbrunnin 

konserttiin  
-21.6. kokopäivä-retki Wachau-Tonavan 

jokilaaksoon  
- risteily, leikkelelounas sekä viininmaistiaiset 
-22.6. retki Schlosshofin linnaan, linnakierros ja 
lounaan linnassa  
-suomenkielisen oppaan palvelut perillä  

ohjelman mukaan 
 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy 


