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Tampereen kansalliset seniorit ry 

 48 vuotta 
      
Tampereen kansalliset seniorit ry on poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Se on 

perustettu 12.10.1971 ja sen jäsenmäärä on yli 800. 

Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Kansallinen senioriliitto ry:hyn. 

Jäsenmaksu vuonna 2020 on 30 €.  

Lisäksi osalla kerhoista on ohjaajamaksu. 

 

Yhteystiedot 
Osoite    Tampereen kansalliset seniorit ry 

                 Kuninkaankatu 13 B, 33210 Tampere 

                   sähköposti  tre.seniorit@kolumbus.fi      

                           www.tampere.senioriyhdistys.fi   

      facebook.com/tampereenseniorit 

Toimisto            on avoinna ma - ti klo 10 – 13 

                                         puhelin   0400-193 558  

pankkitili FI25 4108 0010 7633 43 

Y-tunnus 0779533-6 

Jäsenlehti  Ikälisä 
Päätoimittaja:       Raimo Sillanpää  050 523 9109              

Toimituskunta:      

Marja Civill, yhdistyksen pj., tiedottaja                       

Kristina Bertin, yhdistyksen sihteeri  

 Ilkka Salonen, ilmoitushankinta 

Taitto ja kuvat      Raimo Sillanpää 

 

Ikälisä lehti ilmestyy vuonna 2020  
numero 1. 24.3. aineisto 10.3 

numero 2. 27.8. aineisto 13.8. 

numero 3. 8.12. aineisto 24.11. 

Aineisto vain sähköpostiin caput@elisanet.fi 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
http://www.tampere.senioriyhdistys.fi/
http://facebook.com/tampereenseniorit
mailto:caput@elisanet.fi
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 Digivinkki   

 
Katso yhdistyksen tuoreet tapahtumat kännykän 
etusivulta 
Älykännykän (Android) etusivulle voi  
laittaa kuvakkeen yhdistyksen tapahtumista  
seuraavin ohjein: 
Avaa kännykän etusivulta nettiselain Chrome   

 kirjoita osoiteriville "Tampereen kansalliset seniorit" , ja klikkaa hakutulosta 
https://tampere.senioriyhdistys.fi  Tampereen kansalliset seniorit ry.  

 Klikkaa sivuston etusivulta kohtaa "Tapahtumat tästä"  

 Klikkaa "tapahtumat" sivulla oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä, ja 
klikkaa ko. valikosta "Lisää aloitusnäyttöön"  

 Aloitusnäytöllä voit raahata kuvakkeen haluamaasi kohtaan.  

Tapahtumasivu aukeaa tästä kuvakkeesta. Valikon kautta (kolme vaakaviivaa 

vasemmassa yläreunassa) pääsee helposti muillekin sivuille. Jalo 
 
 

https://tampere.senioriyhdistys.fi/
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Vuosi 2020 on alkanut monella  
tapaa tavanomaisuudesta poikkeavasti.  
Talvisäät ovat olleet leutoja, suorastaan  
lämpimiä joinakin päivinä, kun ottaa 
 vuodenajan huomioon. Vieressämme  
päilyvä Näsijärvi oli sula vielä 
 tammikuun lopussa. Helmikuun  
alussa oli päivän verran jäässä ja taas 
 sulana. Tämän lehden ilmestyessä  
olemme jo saaneet pari senttiä lunta,  
ja järvissä on heikko jää, mutta kyllä  
tämä erikoinen talvi on 
 
 
Tätä kirjoittaessani maailmalle  
Kiinasta levinnyt koronavirus askarruttaa talviflunssaisia.   Olenkohan 
saanut SEN jostakin, vai onko tämä normiflunssaa? Käsien pesua ei tee liian 
usein, vaikka ei välitöntä infektiovaaraa olisikaan. Paperinenäliinat on hyvä 
pitää mukana myös. 

 
Senioritoiminta jatkuu yhdistyksessämme uusien voimien ja käsien 
tukemina. Vuoden alusta ovat aloittaneet uudet varapuheenjohtaja 
Hilkka Kallio ja sihteeri Kristiina Bertin.  Jalo ja Tarja Virkki 
alkoivat vetää odotettua digikerhoa. Virpi Rasku testailee 
hoksottimiamme uudessa hauskassa tietovisakerhossa, jonne 
toivotaan lisää osallistujia, ja keilakonkari SM-tasolta Juhani Saarinen 
alkaa vetää vastaperustettua keilakerhoa ihan näinä päivinä. 
Eli kyllä saamme olla ylpeitä yhdistyksestämme, joka lähes täysin 
vapaaehtoisvoimin tarjoaa niin paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia 
kerhoissa ja tärkeää ja hyödyllistä tietoa jäsentilaisuuksien luennoilla. 
Puhumattakaan hallitustyöstä, jossa työelämässä hankittuja taitoja voi 
edelleen hyödyntää meidän kaikkien parhaaksi.  

Toivotan kaikille hyvää vointia ajankohdasta huolimatta, tervetuloa 
tilaisuuksiimme ja kerhoihimme, tuothan ystäväsikin mukaan! 
 
Marja Civill 
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Pääsiäisajatuksia   
 

Laskiaisen seudusta alkoi paastonaika ja  
edessämme on pääsiäisen juhla-aika.  
Silloin kirkoissamme kaikuu taas  
riemullinen sanoma ”Kristus on ylösnoussut”.  
Ja tuota iloa havainnollistetaan myös symbolisen  
toiminnan  avulla, kun alttarin musta väri vaihtuu  
valkoiseksi, hämärä kirkko valaistaan  ja musiikki ilmentää iloa ja kiitosta. 
Kaikkialla maailmassa kristityt liittyvät tähän iloon. Pitkäperjantain suru ja 
kuolema jää taakse, kuoleman valta murtuu ja elämä pääsee voitolle. 
 

Pääsiäinen on meille uskon suuri salaisuus. Emme me osaa selittää, 
miten tämä kaikki on mahdollista. Me olemme yhtä hämmentyneitä kuin 
ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat. Mekin saamme ihmetellä ja kysellä 
ylösnousemuksen äärellä yhä uudestaan. Kysellä ja nöyrästi tunnustaa, 
ettemme ymmärrä ylösnousemusta järkemme avulla. 

 
Tuota kyselyä käyn minäkin yhä uudestaan vaikkapa Mika Waltarin 

ajatuksiin liittyen. Muistelen hänen sanojaan: ”Maailma ei ole enää entisensä, 
kun yksi mies on noussut haudasta”. Tai toinen pohtiminen liittyy Martin 
Scorsesen Jeesus-filmin Jeesuksen repliikkiin: ”Kuolema ei ole sulkeutuva, 
vaan avautuva ovi”. 
 

Pääsiäistä tuskin on tarkoitettukaan vain järkiperäisesti 
pohdittavaksi. Se on Jumalan ihmeteko, joka tarvittiin hänen 
pelastussuunnitelmansa toteuttamiseen. Tästä ihmeestä alkoi myös 
Jeesuksen seuraajien julkinen toiminta - aluksi Jerusalemissa ja vähä vähältä 
laajentuen kaikkeen maailmaan. Joka viikko kokoonnuttiin tuon 
ylösnousemuksen ihmeen äärelle, muisteltiin Jeesuksen elämää ja opetuksia, 
vietettiin ehtoollista hänen opetuksensa mukaisesti. 
 
Me tämänpäiväiset Jeesuksen seuraajat olemme samalla asialla, kun mekin 
kokoonnumme kirkkoon. Mekin saamme olla Ylösnousseen Herran ja 
Vapahtajan seurassa. Saamme kysellä uskomme syviä kysymyksiä, saamme 
kasvaa seurakunnan ja Vapahtajamme yhteydessä ja löytää siitä 
elämällemme syvän sisällön ja merkityksen. 

Hyvää pääsiäisaikaa  Lauri Hirvonen 
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Anneli Taina, Senioriliiton puheenjohtaja 

 Ikäystävällinen kotikaupunki  
 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan velvollisuutena 
 on tehdä yhteistyötä ikääntyneitä edustavien 
järjestöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,  
terveyden ja itsenäisen toimintakyvyn tukemiseksi.   
 
Laissa ikääntyneillä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen  
oikeuttavassa iässä olevia. Vanhuuseläkkeellä on koko  
maassa 1.3 miljoonaa ihmistä.   Ikähaarukka on 40  
vuotta ja vain pieni osa ikääntyneistä tarvitsee ulkopuolista apua arkipäivän 
tueksi.   
Tampereella yli 65-vuotiaita on n. 45.000.  Yli 74-vuotiaita on nyt n. 20000 ja 
viiden vuoden päästä yli 5000 enemmän.  Tällä hetkellä arvioidaan avun 
tarpeen kasvavan lähinnä yli 75-vuotiaiden keskuudessa eivätkä heistä 
läheskään kaikki tarvitse apua tai ympärivuorokautista hoitoa.  Valtaosa 
ikääntyneistä ja eläkkeellä olevista pärjää arjessa jotakuinkin hyvin ja toimii 
kuten muutkin aikuiset.  Yhä kasvava osa käy myös työssä eläkkeellä 
olleessaan tai tukee työelämää mm. lastenlapsia hoitamalla. 
   
Nämä tosiseikat edellyttävät, että avuntarvitsijoiden palvelutarpeisiin 
vastataan monipuolisella palveluvalikoimalla sekä julkisen että yksityisen 
sektorin toimin.  On tehtävä palvelujen kehitystyötä yhdessä kaikkien 
toimijoiden kesken ja asukkaat mukaan ottaen.  Tampereella se tarkoittaa 
mm. kaupunkia, elinkeinoelämää, PSHP:tä ja yliopistoa sekä ikäihmisiä 
järjestöineen.  Tietoa ja osaamista Tampereella on paljon.   
 
Toinen puoli ikäihmisten viihtymistä Tampereella on se, miten kaupunki ja 
elinkeinoelämä huomioivat ikääntyneet kuluttajina ja palvelujen käyttäjinä ja 
miten asuinympäristössä otetaan huomioon vanhenevan väestön tarpeet. 
Eläkeläisten järjestöt, kuten Kansallinen senioriliitto ovat tuoneet esiin 
tarpeita, niistä on tehty selvityksiä ja on erilaisia ohjelmia tilanteen 
parantamiseksi. Paljon on jo tehtykin.  Varsinkin uudisrakennukset ovat jo 
esteettömiä ja pääsy esimerkiksi kulttuuritapahtumiin on pääosin 
mahdollista.  Tärkeää on, että jokaisessa päätöksessä kaupunki huomioi 
päätöksen ikävaikutukset. Tampereella asuu ja elää eri sukupolvia, joilla on 
erilaiset tarpeet ja liikkumismahdollisuudet.   
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Tämä on huomioitava kaupunkia kehitettäessä.  Turvallinen jalankulku ja 
pääsy autolla palvelujen lähelle ovat esimerkkejä ikäihmisten tarpeista. 
Aivan viime kuukausina on Tampereella keskusteltu Tammelantorin 
pysäköinnistä ja sen mahdollisesta radikaalista heikentämisestä.  Tämä 
yksittäinen asia kuvaa hyvin eri sukupolvien ja ehkä virkamiestenkin 
ajatusmaailmaa ja toisaalta sitä, ettei riittävästi ajatella päätösten vaikutuksia 
ikäihmisten arkeen.  
Tammelantorin asiakaskunnasta iso osa on ikääntynyttä väestöä, joka asioi 
torilla omalla autolla.  Torilta tehdään isoja hankintoja, joita ei vanha 
ihminen kuljeta polkupyörällä tai kävellen.  Täpötäydet parkkipaikat 
erityisesti kesäviikonloppuisin ovat osoitus siitä, että parkkipaikkoja 
tarvitaan lisää sen sijaan että niitä vähennetään.  
Asiasta syntynyt kohu onneksi muutti kaupungin suunnitelmia Pinninkadun 
pysäköinnistä. On erittäin tärkeää, että Tampereella vanhenevan väestön 
asiointitarpeet huomioidaan.   
Itsenäinen asiointi ja sujuva arki ylläpitävät toimintakykyä ja siirtävät 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvetta myöhemmäksi.  Toivottavasti 
myös yksityiset yritykset ottavat huomioon sen, miten iso osa asiakkaista ja 
kuluttajista on ikääntyneitä, joiden tarpeet ovat erilaiset kuin teini-ikäisten 
vaikka mieli nuori onkin.   

  

Tampereen kansallisille senioreille perustettiin keilakerho 
2.3.2020 järjestetyssä kokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kuva Marja Civill 

 
Istumassa vasemmalla on kerhon tilinhoitaja Hilkka Kallio ja vieressä kerhon 

vetäjä Juhani Saarinen.    ⇾⇾⇾⇾  



~ 7 ~ 
 

 
Keilakerhon toiminta alkaa 27.3.2020 järjestettävällä tutustumistilaisuudella 
lajiin. Päivä lähtee käyntiin klo. 11.30 Kaupin Keilahallin kabinetissa, jossa 
kerhon vetäjä Juhani Saarinen kertoo keilailuun liittyvistä asioista kuten 
ratakäyttäytymisestä, heittosuorituksesta, pallonvalinnasta jne. 
Kerholle on tämän jälkeen varattu viisi rataa klo 13.00 – 14.00, 
 jolloin jokainen pääsee kokeilemaan heittoa. Tämä ensimmäinen 
tutustumiskerta on kerholaisille ilmainen. 
 
Jatkossa teoriatunneilla ja radoilla paneudutaan 
 mm. omaan heittotekniikkaan,  
3-6-9 paikkomenetelmään ja keilailun pistelaskuun. 

 

Mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan keilailua tai 
saamaan siitä lisätietoa, tervetuloa tilaisuuteen! Ilmoita 
kuitenkin tulostasi Juhani Saariselle 24.3.2020 mennessä 
sähköpostitse: juhani.e.saarinen@gmail.com  
Lisätietoja voit häneltä kysyä myös puhelimitse 0500 64 
0988. 
Jos et pääse yllämainittuun tilaisuuteen, voit milloin 
tahansa ottaa yhteyttä Jussiin. 
 
Kerhon vetäjä  Jussi (Juhani) Saarinen on pitkän linjan keilaaja, SKL:n 
(Suomen Keilailuliitto) kouluttama keilailun ohjaaja ja valmentaja. Jussi on 
aloittanut keilaamisen 60-luvulla täällä Tampereella. Pelikokemusta hänellä 
on myös ykkösdivarissa ja mestaruussarjassa. Hän oli organisoimassa 
Saarijärvelle Saareke-nimistä keilaseuraa, jossa tällä hetkellä on n. 70 - 80 
jäsentä joista rekisteröityjä pelaajia on n. 50 henkilöä. Jussi perusti myös 
Saarijärvelle Kansallisten senioreiden keilakerhon, joka järjesti Kansallisten 
senioreiden SM-kisat vuonna 2018. 
 

 
 
 
 
 

mailto:juhani.e.saarinen@gmail.com
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Digikerhossa digimaailma tutuksi 
 
Digikerho alkoi tammikuussa 2020.  
Se sopii kaikille digimaailmasta kiinnostuneille. 
 Kerhossa käsitellään laajasti digitaalisia  
pa lveluita sekä kännyköiden ja tietokoneiden  
käyttöä ja ohjelmia. Joka kerralla käsitellään 
 useita erilaisia asioita, joten joka kerta oppii  
jotain uutta niin kokematon kuin kokeneempikin.  
Kerhon voi aloittaa koska tahansa, koska asioita  
kerrataan eri näkökulmista jatkuvasti. Kerhossa  
käsiteltyjä aiheita voi katsoa yhdistyksen nettisivulta 
https://tampere.senioriyhdistys.fi/kerhot/digikerho/kokousaiheet/  
Kerhon tavoitteena on lisätä digimaailman tietoja ja taitoja sekä tietenkin 
keskustella ja viihtyä yhdessä. 
Kerhoon voi osallistua jäsenmaksun maksanut yhdistyksen jäsen ilman 
lisäkuluja. Kerholaisella tulisi olla älykännykkä, tabletti tai tietokone. 
Sähköpostiosoitteen luomiseen saa tarvittaessa kerhon vetäjiltä apua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://tampere.senioriyhdistys.fi/kerhot/digikerho/kokousaiheet/
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Kerhot  2020.   
kerhovastaava Tarja Virkki 050 322 8820 

tarja.virkki@outlook.fi     
 ( kerhonjohtaja, yhteystiedot )                               
Aivojumppakerho  to 12 Toimiston kokoushuone     
                                                   joka toinen viikko 

Marja Kujansuu         050 597 9375  
marja.kujansuu@gmail.com  
Tarja Virkki                                   050 322 8820 
 tarja.virkki@outlook.com                                                                    
Bridge                     ke 12 Ruotsalainen Klubi     
Riitta Koskinen                           050 596 9152              
 rinkeli.koskinen@gmail.com   
Canasta                   ke 11 – 15 Ratinan kahvio   
Marjatta Sippola          050 366 4824    
marjattasippola@gmail.com  
Digikerho  to 13.30 Toimiston kokoushuone  
  joka toinen viikko 
Jalo Virkki          045 787 30745 
jalo.virkki@outlook.com 
Tarja Virkki          050 322 8820 
 tarja.virkki@outlook.com   
Jooga I                               ke 9.30 Ratina sali 3       
 Pirkko Kuustie                             0500 630 640  
p.kuustie@gmail.com  
Jooga II                              pe 10 Monitoimitalo   
Maija Oja-Roslund                       050 323 2183   
 maijaoja@kolumbus.fi  
Jooga III                                ti 10 Ratina sali 4      
Kaija Käkelä            040 761 8820   
kaija.kakela@gmail.com  
Kansantanssijat             pe 10.30 Ratina sali 4     
Marja Rinne                                   040 762 6682  
 marjarinne4@gmail.com    
Katajaiset, naiskuoro    to 10 Pyynikin pappila       
Leila Ketola                                   040 5098 388   

leila.h.ketola@gmail.com  
Keilakerho alkaa 27.3. klo 11.30 ja keilaus klo 13 

                      Kaupin keilahalli  
Juhani Saarinen           0500 64 0988 
juhani.e.saarinen@gmail.com  

mailto:tarja.virkki@outlook.fi
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:rinkeli.koskinen@gmail.com
mailto:marjattasippola@gmail.com
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:p.kuustie@gmail.com
mailto:maijaoja@kolumbus.fi
mailto:kaija.kakela@gmail.com
mailto:marjarinne4@gmail.com
mailto:leila.h.ketola@gmail.com
mailto:juhani.e.saarinen@gmail.com
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Kelot, mieskuoro      ma 9.30 Pyynikin pappila      
Lauri Hirvonen                              044 236 6805   
rov.hirvonen@kotikone.fi      
Kirjallisuuskerho    ke 13 Laikku, luentosali      
                                                    joka toinen viikko 
Maija Riitta Koskinen                  0400 441 521  
 maijakoskinen.koskinen@gmail.com 
Kädentaidot               ke 9.30 Kuuloyhdistys   
Tuula Mäkelä                                0400 102 555    
tuula.makela@pp5.inet.fi   
Maalikot                        ma 11 Monitoimitalo     

Tuula Jokiharju                            050 336 0257   
 tuula.jokiharju@saunalahti.fi   

Norpat, vesiv. naiset ja miehet            to 10 Varala      

Arja Penttilä                                  040 830 6432   
penttila277@gmail.com 

Saksan keskustelukerho to 12 Toimiston kokoushuone  
                      joka toinen viikko 

Hilkka Kallio         050 576 7280 

hkallio@outlook.com  

Salonkitanssi                   ma 15  Ratina sali 4       

Tarja Virkki                                   050 322 8820  

 tarja.virkki@outlook.com   

Tietovisailukerho             to 13 toimiston kokoushuone   
      joka toinen viikko 

Virpi Rasku         040 526 9200 

Tuolijumppa,    ti 15.30 Huusholli, Hämeenk.10       

Saara Jantunen          050 377 3612  
 saara.jantunen@icloud.com    

Vesivoimistelu, naiset              ke 10.30 Viola koti         

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

Vesivoimistelu, miehet                   ke 11 Viola koti               

 Jorma Kivimaa                             050 593 6160   
jorma.kivimaa@luukku.com  

 
 

mailto:rov.hirvonen@kotikone.fi
mailto:maijakoskinen.koskinen@gmail.com
mailto:tuula.makela@pp5.inet.fi
mailto:tuula.jokiharju@saunalahti.fi
mailto:penttila277@gmail.com
mailto:hkallio@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:saara.jantunen@icloud.com
mailto:vehmas.seikku@gmail.com
mailto:jorma.kivimaa@luukku.com
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Turvallisuusuhkia ympärillämme 
 

Rikosylikomisario Jari Kinnusen 
kertoi jäsentilaisuudessa 22.2. tärkeää asiaa 
turvallisuudesta.  
Resurssien puutteessa pikkurikokset joudutaan 
usein jättämään tutkimatta. Jos resursseja olisi 
tarpeeksi, pystyttäisiin myös tärkeään 
ennaltaehkäisevään toimintaan mm päiväkodeissa 
ja kouluissa. 
Ikäihmisiin kohdistuvat erityisesti erilaiset petos- 
ja varkaustapaukset. ”Kaukainen sukulaispoika” 
saattaa soittaa muistamattomalle vanhukselle, ja 
kertoo olevansa hädässä ja rahan tarpeessa. 
Poliisiksi esittäytyvä soittaa ja kysyy muka 
varkailta takavarikoidun pankkikortin tunnuksia. 
Moni vanhus on mennyt lankaan, päästänyt 
vieraan asuntoonsa tai paniikissa antanut 
soittajalle tai ”poliisille” pankki- tai 
korttitunnuksensa 

Jari Kinnunen painottaa, että älkää koskaan antako edes puhelimessa 
kortti- tai pankkitietoja.  
 K o s k a a n   ei poliisi ( eikä myöskään pankit ) niitä pyydä puhelimessa tai 
sähköpostissa., eikä niitä pidä näin muillekaan luovuttaa. Jos sisälle pyrkivä 
tuntematon henkilö väittää olevansa poliisi, voi pyytää virkamerkin 
nähtäväksi, tai soittaa poliisilaitokselle, jos epäilee poliisin aitoutta.  
Rahahuijarit ovat pääosin ison rikollisjärjestön alimpia toimijoita, he kyllä 
joutuvat useimmiten kiinni, mutta välikädet ovat jo huolehtineet saadut 
rahat tavoittamattomiin EU:n ulkopuolelle.  Esimerkiksi v. 2018 
rahahuijauksia oli n. 1000 joista rikoshyöty yli 2 milj.  Euroa, kertoi 
Kinnunen. 
 
Virtuaalimaailmassa ja somessa on uskomaton määrä ystävyyttä ja rakkautta 
tarjoavia tahoja. Kun yhteydenpito on käynnistynyt viattomalta tuntuen, niin 
varakkaaksi itsensä esitellyt ihailija tarvitseekin yhtäkkiä mitä erilaisimmista 
syistä tilapäisesti rahaa, sairauden, vasta tulossa olevan rahalähetyksen 
viivästymisen t.m.s. takia.  
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Todellisuudessa viestit on lähettänytkin rikollisryhmä esim. Kaukoidästä, 
Turkista tai Afrikasta, EU:n ulkopuolelta. Viimeistään ensimmäisen 
rahapyynnön tultua yhteydenpito on lopetettava. 
Jari Kinnunen kertoo, että monet jo kertaalleen huijatuksi tulleetkin saattavat 
sortua uudelleen. 
Kaupassa ulkolainen voi kysyä kielivaikeuden vuoksi pakkauksen sisältöä, 
tai osoitetta, ja vie huomiosi, jolloin kysyjän kaveri voi helpommin viedä 
laukustasi lompakon. Outojen kanssa kannattaa pitää aina turvaetäisyys, 
neuvoo Kinnunen. 
Pankkiautomaatilta rahaa nostaessa tulee aina suojata kämmenellä tai 
lompakolla tunnuslukua näppäilevä käsi.  
Huijareissa löytyy myös eri Euroopan lähtökohteista olevia, epämääräisiä 
remonttiporukoita, jotka todellisuudessa urakkasopimuksen ja 
ennakkomaksun saatuaan häipyvät rahojen kanssa. 
Kadunkulmissa anovat kerjäläiset ovat Kinnusen mukaan poikkeuksetta 
järjestäytyneen rikollisuuden alinta kastia, johon liittyy ihmiskauppaa, 
pakottamista ja väkivaltaa. Johtava klaani pompottaa muita klaaneja, jotka 
järjestävät maahan kerjäläisiä lisää. Kun näitä johtajia on muun 
rikostutkinnan yhteydessä ratsattu, on löytynyt valtavasti omaisuutta. 
Majapaikoista on löytynyt kirjanpitoa nimillä ja rahamäärillä. Samoin 
ulkomailta asti organisoidaan asuntomurtoja ja remonttihuijareita. 
Lopuksi Kinnunen kertoi vielä läheisväkivallasta. On tapauksia, että oma 
lapsi tai lapsenlapsi vaatii aina eläkkeen saapuessa rahaa. Jos itse tai läheinen 
joutuu tällaisen kohteeksi, voi ilmoittaa kaupungin sosiaalitoimeen tai 
poliisille. Sosiaalitoimi päivystää 24/7, poliisi resurssien puutteessa yleensä 
vain arkisin klo 16.oo asti. Hätätilanteessa poliisille sanan saa soittamalla 
112:een. 
Kinnunen suosittaa myös sähköisten laskujen käyttöön ottoa vakituisilta 
toimittajilta laskuvarkauksien ja -väärennösten estämiseksi. 
Poliisi pyrkii voimiensa mukaan myös estämään erilaisia vaaratilanteita. 
Pyritään silti itsekin pitämään huoli itsestämme ja tarvitessa läheisistämme. 
Käytetään toimissamme tervettä varovaisuutta ja - järkeä, ja pyydetään 
tarpeen tullen apua ja neuvoa. 
 
Teksti ja kuva Marja Civill 
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Messukombo kuljettaa ajatukset vapaa-aikaan 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen keväinen messukokonaisuus 

17.–19.4. herättää ajatukset kohti kesää ja virittää mielen taajuuden jo vapaa-
ajan viettoon. Kolmen päivän aikana messuhallit täyttää neljän tapahtuman 
kokonaisuus, jonka tarjonnasta pääsee nauttimaan yhden pääsylipun 
hinnalla.  

Kotimaan Matkailumessujen lisäksi vapaa-ajan ajatuksia herättelee 
kaksipäiväinen Keräilyn maailma 18.–19.4. Keräilyn maailma jakautuu 
kahteen teema-alueeseen Keräily ja Platta. 

Keräily innostaa kaikenlaiset keräilijät ja pientavaroista kiinnostuneet 
uppoutumaan lasi- ja posliinitavaroihin, koriste- ja keräilyesineisiin, 
antikvariaattien kirjallisuushelmiin ja vanhoihin leluihin. Keräily nostaa 
myös loistoonsa jälleen pienpainatteet kuten vanhat mainokset, kuvastot, 
hinnastot ja opukset.  

Platta teema-alue tuo nähtäville käytetyt viinylit- ja CD:t, historian havinaa 
huokuvat digitaaliset formaatit, kuten DVD- ja Blu-Ray sekä muut 
musiikkiin liittyvät keräilytavarat. 

Ensimmäistä kertaa Tampereella järjestettävä Suuri Snadi keskittyy 
pienoismalleihin, pienoisrautateihin, vanhoihin leluihin ja nukkekoteihin 
sekä nukke- ja nalleharrastajiin. Kahden päivän kokonaisuus 18.–19.4. 
tunnetaan alan harrastajien keskuudessa lämminhenkisenä ja 
harrastuneisuuteen keskittyvänä vuoden kohokohtana. Huikean tarkasti 
valmistetut pienoismallit, suloiset nukkekotitarvikkeet ja käsityönä tehdyt 
nallet sekä näyttävästi kiemurtelevat junaradat ovat viihdyttävää 
katsottavaa, vaikka keräileminen ei kuuluisi harrastuksiinkaan.  

Kokonaisuuden täydentää Piha & Koti -messut 17.–19.4., josta löydät kaiken 
oleellisen kesäkodin tai unelmien piilopirtin rakentamiseen omalle 
takapihalle. 

Heittäydy tapahtumakokonaisuuden vietäväksi ja virittäydy vapaalle 
huhtikuussa, tervetuloa! 
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maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai  

9.30-12 Kelot 

Pyynikin 

pappila 

 9.30- Kädentaidot 

Kuuloyhdistys 

   

  9.30 Jooga 1 

Ratina sali 3 

 

  

 10.00- Jooga 3 

Ratina sali 4 

 10.00- Norpat 

Varala 

10.00- Jooga 2 

Monitoimitalo 

 

  10.30- Vesivoimistelu naiset 

Violakoti 

10.00- Katajaiset 

Pyynikin pappila 

10.30- Kansantanssi 

Ratina sali 4 

 

11.00- Maalikot 

Monitoimitalo 

 11.00- Canasta 

Ratinan kahvio 

   

  11.00- Vesivoimistelu 

miehet 

Violakoti 

   

  12.00- Bridge 

Ruotsalainen Klubi 

12.00– jtv 

Aivojumppakerho 

toimisto 

  

  13.00-jtv  

Kirjallisuuskerho 

Laikku Mäkelän kabinetti 

12.00- jtv saksan 

keskustelu-kerho 

toimisto 

13.00-Keilakerho 

Kaupin keilahalli 

 

   13.00- jtv 

Tietokilpailukerho 

toimisto 

  

   13.30- jtv DIGI kerho   

15.00- 

Salonkitanssi 

Ratina sali 4 

15.30 

Tuolijumppa 

Huusholli 

Hämeenp. 

    

 
Tietovinkki  tietovisailukerhosta 
kiinnostuneille senioreille: 
 
Tule verryttelemään aivojasi leikillisessä tietovisailukerhossa.  
Lempeää tietovisailua mukavassa seurassa tänä keväänä torstaisin vielä 19.3., 
2.4 , ja 16.4.  
 
Tervetuloa 
Tiedustelut 
Virpi Rasku 040 526 9200 
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Juha Salonen on uusi kunniapuheenjohtaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokouksen puheenjohtaja Marja Kujansuu ojensi yhdistyksen onnittelukukat 
uudelle kunniapuheenjohtajalle. 

 
Tampereen kansallisten senioreiden kevätkokous 11.03.2020 kutsui 
uudeksi kunniapuheenjohtajakseen aktiivijäsenen ja entisen 
puheenjohtajansa Juha Salosen. 
Oikeustieteiden lisensiaatti ja kauppatieteiden tri Juha Salosella on mittava ja 
ansiokas CV sekä työelämästä, että senioritoiminnasta Tampereen 
yhdistyksessä.  
Se on käsittänyt lukuisia luottamustehtäviä, eikä vähiten toimiminen 
yhdistyksen v.p.j:na, sihteerinä ja 5 v puheenjohtajana. Hän on toiminut 
myös Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa, myös v.p.j.na. Senioriliiton 
tasolla Juha toiminut liittovaltuustossa, toimikuntatyössä ja useasti 
liittokokousedustajana. Yhdistyksen edustajana hän on toiminut lukuisissa 
luottamustehtävissä myös kaupungin organisaatiossa, mm vanhusneuvoston 
p.j.na ja v.p.j:na. 
Kiitospuheenvuorossaan Juha lupasi, että työ Tampereen 
senioriyhdistyksen hyväksi jatkuu. 
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Tampereen vanhat rakennukset postikorteissa 
 
Professori emeritus, arkkitehti SAFA  
Kari Salonen esitteli ennen  
kevätkokouksen alkua otteita  
keräämästään yli 8000 kuvakortin  
kokoelmasta. Vanhat kuvat  
1800 – 1900 – luvuilta osoittivat,  
miten monet rakennukset kiinnostivat  
ja ihastuttivat edelleen. Oli monta  
helmeä, jotka ovat jo valitettavasti  
purettu, mutta Kari Salonen valotti  
rakennusten ja kohteiden tamperelaista  
historiaa hyvin mielenkiintoisesti.  
Moni kohde oli tuttu edelleen.  
Kuvista oltiin kiinnostuneita ja ne  
nostattivat paljon lisäkysymyksiä ja  
kommentteja.   teksti ja kuvat Marja Civill 
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Tulevia tilaisuuksia 2020 
 

Huhtikuu 

3.4. klo 12.00   Vanha kirkko, musiikkihartaus 

5.4. Messu Messukylän kirkossa 5.4.2020 klo 10.00. Tilaisuudessa 

messuavustajana toimii mieskuoro Kelot. 

22.4. klo 13.00  Jäsentilaisuus Metson Kuusi-salissa. Tilaisuus alkaa TtT 

Varpu Lipposen luennolla aiheesta Onnistunut vanhuus. Sen jälkeen Timo 

Sälli Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry:stä kertoo tietoiskussaan 

miesomaishoitajille tarjottavasta maksuttomasta lomaviikosta Ikaalisten 

Kylpylässä. 

23.4. Vierailu Herkkujuustolaan ja Villa Royaliin. Lähtö Vanhalta kirkolta klo 

10. 

 27.4. klo 15.00 -16.30 lavatanssiopetusta ja lavatanssit maanantaina Ratinan 

stadionin liikuntasalissa nro 4. 

Toukokuu 

8.5.   klo 12.00    TTT/Suuri näyttämö, Peter Pan, seikkailumusikaali, 

ikäsuositus 4-vuotiaasta alkaen. 

11.5. klo 13.00    Yhdistyksemme kevätkävely. Kokoontuminen 

Mustalahdessa ravintola Kaislan P-   paikalla klo 13.00, josta kävellään 

sauvoilla tai ilman Naistenlahden rannan kävelytietä Lapinniemen kahvila 

Ansariin, jossa nautitaan omakustanteiset kahvit. Paluu oman valinnan 

mukaan kävellen tai TKL:n bussilla nro 2, joka kulkee Keskustorin kautta 

Pyynikintorille. Ei ennakkoilmoittautumista. Tulethan mukaan ja tuot 

ystäväsikin.  

Kesäkuu  

2.-4.6.      Liittokokous Savonlinnassa         

11.6. klo 7.30   Kesämatka Länsi-Suomen kartanokierros. Matkalle lähdetään 

Vanhan kirkon edestä. 
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Matkoista löydät tietoa sivuilta 29. _ 34. 

 

Jäsentilaisuudet 
 

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

keskiviikko 22.4. klo 13 Metson Kuusi-salissa 

Onnistunut vanhuus, terv.tiet.tri, Fm., psykoterapeutti 
Varpu Lipponen 
 

 
 

Musiikkihartaudet 
 
 
 
huhtikuu 3. 
Tilaisuudet pidetään Vanhassa kirkossa kuukauden ensimmäisenä 

perjantaina. 
Hartaudet alkavat kello 12. 
 
 

Lavatanssiopetusta ja lavatanssit 
Salonkitanssikerho järjestää kaikille tanssista kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille lavatanssiopetusta ja lavatanssit maanantaina 27.4. klo 15.00 -16.30 
Ratinan stadionin liikuntasalissa nro 4. Sisäkengät tai tossut ovat pakolliset. 
Aluksi opetusta ja sen jälkeen opittua voi harjoitella tansseissa.  Tervetuloa. 

Teatterit 
               

 Jos haluat teatteriin Tampereella, katso sivut 25. – 28. 
Yhdyshenkilö teattereihin on Marja Kujansuu. 
 

 

Kerhojen järjestämät tilaisuudet 
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13.9.  Piirin kirkkopyhä Pirkkalassa 

Liikuntapäivä 14.5.2020 Pälkäneellä 

Pirkanmaan kansallisen senioripiirin järjestämä  
 
Ohjelma klo 10.00 kokoontuminen Nuijantalo, Onkaalantie 202 Pälkäne 
- tervetuloa Pälkäneen seniorien PJ Eija Ollikainen 
-päivän ohjelman ja kävelyreittien esittely Riitta Ranta 

Liikuntaa kahdessa ryhmässä. 
 
1.kyläkävely 3km, helppokulkuinen 
Nuijantalo-Kostianvirta muistomerkki-Nuijantalo 
Muistomerkillä FM Jaakko Simola kertoo Kostiavirran taistelusta 6.10.1713 
 
2.Luontoretki 5,5km 
Nuijantalo-Syrjänharju-Nuijantalo 
Syrjänharjulla Lotta Svärdin muistokivi. Muistomerkillä Hanna-Liisa Anttila 
kertoo paikalla olleesta Lotta kahvilasta. 
 
Ruokailu ja kahvit on kävelyn jälkeen Nuijantalolla. 
Taustamusiikkia soittaa Matti Huomo 
Pälkäneen trubaduuri Aimo Kokkola esiintyy. 
 
Klo 15.00 Rauniokirkolla, kirkkoherra Jari Kemppainen päättää 
liikuntapäivän. Kirkolle joko kävellen tai autolla.Matkaa 1 km. 
 
Ilmoittautumiset ja osallistumismaksu 23.4.2020 mennessä. 
Ilmoittautuminen Tampereen kansalliset seniorit hkallio@outlook.com tai 
0505767280 
Osallistumismaksu 22€ (sisältää lounaan ,kahvin ja ohjelman) maksetaan 
Pälkäneen seniorien tilille 
Fi7053770420027645  
Mahdollisesta yhteiskuljetuksesta sovitaan tarpeen mukaan lähempänä.  
Ei sisälly osallistumismaksuun. 
 
Tervetuloa tapaamaan piirin muita yhdistyksiä liikunnan merkeissä  

Senioripiiri tiedottaa 
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Hallitus 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kuva Jalo Virkki 

Takarivissä vasemmalta: Tarja, Ilkka, Saara, Tuula, Mailis ja Riitta 

Eturivissä: Hilkka, Marja ja Kristiina 
 
Puheenjohtaja  
Marja Civill              0400 132 584 civillmarja@gmail.com  
Jäsenet:  
Riitta Aaltonen        040 587 5304 riitakki@gmail.com  
Mailis Appelström 050 561 1374 mailis.appelstrom@gmail.com 
     matkailuvastaava   

Kristiina Bertin        040 731 7547            kristiina.bertin@gmail.com 
sihteeri  

Saara Heikkilä         050593 6589             saara.heikkila42@gmail.com                   

Hilkka Kallio          050 5767280 hkallio@outlook.com 
     varapuheenjohtaja  

Tuula Latvala          040 553 8175            tuulahlatvala@gmail.com 
 taloudenhoitaja                      

Ilkka Salonen           040 525 5859 ilkka.t.salonen@gmail.com 
Tarja Virkki         050 322 8820 tarja.virkki@outlook.com   
 

Työvaliokunta: Marja Civill, Leena Helin, Hilkka Kallio,  
     Tuula Latvala ja Kristiina Bertin 

mailto:civillmarja@gmail.com
mailto:riitakki@gmail.com
mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:kristiina.bertin@gmail.com
mailto:saara.heikkila42@gmail.com
mailto:hkallio@outlook.com
mailto:tuulahlatvala@gmail.com
mailto:ilkka.t.salonen@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
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Muut tehtävät 
Senioriliiton valtuusto  Juha Salonen 
Senioriliiton puheenjohtaja  Anneli Taina 
Pirkanmaan kansallinen senioripiiri     Hilkka Kallio, sihteeri 

Mailis Appelström, koulutussihteeri 
Ilkka Salonen, vaalitoimikunta

    
Vanhusneuvosto  Juha Salonen vpj. 
   Riitta Aaltonen 
   Maija-Liisa Nikki 

Edustajat seuraavissa toimielimissä: 
Eläkeläisvaltuusto:  Marja Kujansuu,  Marja Civill ja Eira Möller 
3-Ely:  Saara Heikkilä, Tarja Virkki ja Kaarina Perälä 
Elonpolkuja yhteisö:  Ilkka Salonen. 

 
Toimihenkilöt  
•Varapuheenjohtaja  Hilkka Kallio 
•Taloudenhoitaja  Tuula Latvala,  
•Sihteeri    Kristiina Bertin 
•Tiedottaja    Marja Civill, lehdet ja kotisivu                      
  Aamulehti   Riitta Aaltonen 
•Ikälisän päätoimittaja     Raimo Sillanpää, 050 523  9109, caput@elisanet.fi  
•Nettisivujen pitäjä         Jalo Virkki 045 787 307 45 jalo.virkki@outlook.com   

•Kerhovastaava        Tarja Virkki, . 050 322 8820    tarja.virkki@outlook.com   
•Jäsenrekisterinhoitaja         Leena Helin, 050 054 9614, leena.helin@tpnet.fi  
•Seurakunta-, teatterivastaava ja Ro-se yhteyshenkilö 

                          Marja Kujansuu  050 597 9375 marja.kujansuu@gmail.com  
•Facebook-sivujen ylläpitäjä  Jalo Virkki 

 
 
 
 
 
 
Salonkitanssijat 
olivat 
mukana 
Lempäälän 
Loppiais- 
tansseissa. 

 
kuva 
Jalo Virkki 

mailto:caput@elisanet.fi
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:leena.helin@tpnet.fi
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
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Maalikot kuvataidekerhossa teemana 
muotokuvat 

Maalikot kuvataidekerho on tällä kaudella paneutunut ihmisen 
kuvaamiseen.  Joskus kokeneellakin maalarilla on kynnys vaihtaa aihe 
maisemista ja asetelmista muotokuviin. Kerhon opettajalla kuvataiteilija 
Tarja Inkovaaralla on vahva kokemus muotokuvien teosta ja erilaisista 
työtavoista.  Tarjan ohjauksessa on kauden mittaan piirretty ja maalattu 
muotokuvia ja lisätty ihmishahmoja osaksi maisemakuvia. 

Malleina on paljolti käytetty valokuvia ja lehtikuvia.  Yhdellä 
kokoontumiskerralla saimme paikalle elävän mallin, Irmelin.  Kuten niin 
monessa asiassa, keskittyminen ja maltti auttaa.  Pitää tutkiskella elävää 
mallia tai mallina käytettävää kuvaa.  Jotkut löytävät tärkeimmät piirteet 
nopeasti, mutta taiteen luomisessa ei ole pakko olla nopea.  Voi myös 
keskittyä kaikessa rauhassa, tehdä useita hahmotelmia tai kokeilla oikeaa 
silmän tai suun muotoa luonnospaperille. 

Tuloksia nähdään varmaankin Maalikoiden seuraavassa näyttelyssä, jonka 
ajankohtaa ei ole vielä päätetty.       Teksti ja kuvat: Tuula Jokiharju. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
vasemmalta Tarja Inkovaara, Paula Syrjänen ja Tuula Jokiharju 
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Kevään 2020 tamperelaiset 
teatterielämykset 

 
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 lippuja varatessasi ilmoitat puhelinnumeron tai 
sähköpostiosoitteesi maksun tai lippujen noutamisen muistuttamisen 
vuoksi.. Liput on noudettavissa toimistosta viimeistään kaksi viikkoa 
ennen esitystä. Tieto lippujen noutamisesta on myös Aamulehden 
senioripalstallamme. 
Tilattuja lippuja ei voi peruuttaa. 
 

 
Tampereen Työväen Teatteri, Suuri näyttämö 

Perjantai 8.5. klo 12 

Peter Pan 
Lumoava seikkailumusikaali valloittaa jälleen.  
Ikimuistoinen ja vauhdikas tarina pojasta,  
joka ei halunnut kasvaa isoksi. Musikaali  
tehdään 450 tamperelaisen lapsen ja nuoren  
oppilaan voimin Tampereen Musiikkiluokkien  
45-vuotisnäytäntönä. 
Ohjaus:  Tiina Brännare 
Yhteistyössä Tampereen Työväen Teatteri,  
Ahvenisjärven koulu, Linnainmaan  
yhtenäiskoulu, Pispalan koulu,    kuva Anne Sillanaukee 
Pohjois-Hervannan yhtenäiskoulu, Pyynikin yläkoulu, Tampereen 
Normaalikoulu ja Wivi Lönnin koulu 
Lipun hinta 25€/ viitenumero 5335 
 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
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Tamperelaiset teatterinäytökset syksy 2020 
 

TAMPEREEN TEATTERI 
Frenckell-näyttämö  
lauantai 10.10. klo 14.30 

Synninkantajat 
Kertomus on rajat ylittävästä rakkaudesta ja  
rajalinjojen tiivistymisen ajasta. 
On 70-luvun loppu pienessä suomalaisessa 
 kylässä ja Aaronin perheessä. Maa ympärillä  
muuttuu, mutta tämä perhe on turvassa. Perhe  
elää Taivaan isän suojeluksessa eikä sen siksi 
 tarvitse pelätä kommunisteja eikä ydinpommia  
eikä edes peltojen paketointia. Vaikka mitä  kuva Harri Hinkka 
tapahtuisi, perhe on turvassa. Taisto-pappa pitää kyllä huolen, ettei mitään 
vaarallista pääse tapahtumaan. 
Samaan aikaan nuori Auroora kamppailee rajat ylittävän rakkautensa 
kanssa. 
Pauliina Rauhalan romaani kuvaa hoitokokousvuosia lestadiolaisyhteisössä. 
Synninkantajat on kaunis kertomus sisäänpäin kääntyvästä yhteisöstä ja 
turvallisuuden tarpeesta- tarpeesta luoda rajoja ja rajoituksia, kun ympärillä 
tulvii. 
Näytelmäksi kirjoittanut ja ohjaus Maia Häkli 
Rooleissa: Antti Tiensuu, Aliisa Pulkkinen, Esa Latva-Äijö, Eeva Hakulinen, 
Sara- Maria Heinonen ja Konsta Laakso. 
Lipun hinta 37 €/ viite 5380TAMPEREEN  TEATTERI 
Päänäyttämö 
perjantai 27.11. klo 14.30 

Eikä yksikään pelastunut  
kuva Harri Hinkka 

Agatha Christien kaikkien aikojen  
rikostarina 
Salaperäinen isäntäpari on kutsunut  
kymmenen vierasta syrjäiselle saarelle.   
Heti ensimmäisenä iltana vieraat kuulevat 
 gramafonilevyltä viestin, jossa syytetään kaikkia talossa olijoita murhista. 
Tunnelma sähköistyy. Pian ensimmäinen vieras kuolee. Sitten toinen. 
Kuka kutsui vieraat saarelle? Kuka on murhaaja? 
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Agatha Christie punoo klassikkoteoksessaan mestarillisesti yhteen epäilyn, 
syyllisyyden ja suljetun tilan teemat. 
Suomennos Aino Piilola 
Ohjaus Anna-Elina Lyytikäinen 
Rooleissa: Risto Korhonen, Elina Rintala, Pia Piltz, Antti Reini, Antti Tiensuu, 
Arttu Ratinen, Matti Hakulinen, Kirsimarja Järvinen, Jukka Leisti ja Ville 
Majanmaa. 
Lipun hinta 37€/ viite 5416 
 
TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 
Suuri näyttämö 
lauantai 3.10.klo 13.00 

 
Hamlet     
Shakespearen Hamlet rock-musikaalina ensi kertaa 
 Suomessa. 
Hamlet rock-musikaali on visuaalisesti ja  
musiikillisesti taidokas ja täynnä vaativa 
 herkullisia rooleja. 
Hamlet  (Saska Pulkkinen) palaa kotiin isänsä 
 hautajaisiin, joista bileet jatkuvat äidin häillä.  
Äidin (Petra Karjalainen) uusi mies (Jari Ahola)  kuva Kari Sunnari 
 on Hamletin isän pikkuveli, lähes Hamletin ikätoveri.  Kaiken takana on 
mahdollinen murha. Tarina kertoo isänsä haamun riivaamasta nuoresta 
miehestä, mutta yhtä lailla se kertoo siviiliuhreista, niistä sivullisista, joiden 
kohtaloksi tulee olla väärässä paikassa väärään aikaan. Miten korjata 
vääryys? Mikä on ehdottomuuden hinta? 
Suomennos Michael BaranOhjaus Otso Kautto 
Säveltäjät Eeva Kontu, Jarmo Saari, Varre Vartiainen 
Rooleissa: Saska Pulkkinen, Petra Karjalainen, Jari Ahola, Inke Koskinen, 
Jussi-  Pekka Parviainen, Pentti Helin, Suvi-Sini Peltola, Auvo Vihro, Petrus 
Kähkönen ja Petra Ahola, Jari Leppänen, Kristiina Hakovirta, Mika 
Honkanen sekä TAMK Musiikkiteatterin koulutusohjelmasta Meeri Uusi-
Äijö,  Maria Halinen, Laurapeppi Väänänen ja Jussi Lukacs. 
Orkesteri : Hamlet ja his Gravediggers Lipun hinta 51€/ viite 5351 
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TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 
Suuri näyttämö 
Keskiviikko 11.11. klo 19  

Voi Luoja! 
Jumala terapian tarpeessa! 
Jumala on ahdistuksen ja  
epäuskon vallassa, hän tarvitsee 
 terapiaa. Psykoterapeuttina  
toimivan yksinhuoltajan elämä  
ei myöskään ole taivaallisen  
ihanaa. Ella on moderni  
akateemisesti koulutettu ihminen,  
joka ei usko Jumalaan. Jumalan on  
taas vaikea uskoa ihmiseen.    kuva Juuso Westerlund 
Potilassuhde on siis perin haastava;  
lopulta on hyvin epäselvää, kuka terapoi ja ketä. 
Martti Suonsalon esittämä Jumala on väsynyt, masentunut, mielensä vähän 
väliä pahoittava valkoinen, keski-ikäinen mies. Sanna-Kaisa  Palon  
esittämän psykoterapeutti Ellan elämässä on pettymyksiä ja epätoivoa, mutta 
yksi asia on varmaa: mihinkään jumalaan hän ei usko; paitsi ehkä itseltään 
salaa. 
Israelilaisen näytelmäkirjailijan Anat Govin Oh my God-näytelmässä 
käsitellään koko länsimaisen ihmisen alitajunta. Näytelmä on myös 
häpeämätön, törkeä komedia ennakkoluuloista ja vihamielisistä 
väärinkäsityksistä kahden yksilön välillä. Onko lopulta kysymys Jumalasta 
vai ihmisestä? 
Käsikirjoitus Anat GovOhjaus Taru Mäkelä 
Rooleissa Martti Suosalo, Sanna-Kaisa Palo ja Ari Kauppila 
Yhteistyössä Espoon kaupunginteatteri ja TTT 
Lipun hinta 40€/ viite 5377 
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Matkailutoimikunta tiedottaa 
 
Loppuvuodelle tarjottavat matkat ovat kotimaahan suuntautuvia päivän 
retkiä, joten pääsemme illalla omaan vuoteeseen. 
 
Aivan aluksi, eli 23.4 tehdään retki Mouhijärvelle Herkkujuustolaan ja Villa 
Royaliin. 
Nopeille olisi vielä mahdollisuus päästä mukaan mielenkiintoiselle ja 
edulliselle retkelle. 
Tälle retkelle ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2020 mennessä: 
mailis.appelstrom@gmail.com tai puh 050 5611374  
 
 
 
 

TO 23.4.2020 VIERAILU HERKKUJUUSTOLASSA JA VILLA 
ROYALISSA 
 
10.00 Lähdemme matkalle  
Tampereelta Vanhan kirkon edestä.  
Matka jatkuu Mouhijärven  
Herkkujuustolaan. 
11.00 Herkkujuustolan esittely ja  
lounas. Juustola on yhdistelmä  
sveitsiläistä  
juustonvalmistusperinnettä ja  
puhtaita suomalaisia raaka-aineita.  
Arkiaamuisin juustolaan saapuu  
maitolähetys läheisiltä 
 maitokarjatiloilta. Voidaan siis puhua todellisesta lähituotannosta ja 
sastamalaisesta yhteistyöstä! 
Herkkujuustolan sveitsiläinen juustomestari Peter Dörig muutti Suomeen 90-
luvun puolivälissä ja toi tullessaan suvun juustonvalmistuksen perinteet ja 
rakkauden jaloihin juustoihin. Peter varttui perinteisessä kyläjuustolassa, 
jossa isä teki Appenzellerjuustoa. 
 

mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
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Herkkujuustolassa nautimme kotiruokalounaan ja kuulemme juustolan 
toiminnasta. Lounaaseen sisältyy kotiruoan lisäksi salaattipöydän antimet, 
lounasleivät, -juomat ja jälkiruoaksi kahvi tai tee. 
 
13.00 Villa Royal opastettuna ja iltapäiväkahvit. Aikamatka barokista 
jugendin aikaan. Markku Ellala johdattaa vieraat salien ja salonkien 
huikaiseviin sisustuksiin ja antiikkikokoelmiin. Kahvitarjoilu on 
kuninkaallisesta posliinista Suomen parhaan hillatäytekakun kera.  Vierailun 
kesto n. 2½ tuntia. 
 
Matkan hinta: 52,00 €, hinta edellyttää 30 henkilön ryhmää. Hinta sisältää 
Herkkujuustolan yritysesittelyn, kotiruokalounaan, vierailun Villa 
Royalissa opastettuna ja täytekakkukahvin ja bussikuljetuksen. 
Ilmoittautumiset matkalle 9.4.2020 mennessä. Matkan maksu tilille FI16 
5070 0420 0194 10 
MATKATERVEISIN 

    TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY 03 558 9000 
  
 

11.6.2020 Kartanokierros Teijon ruukinkartano 
ja Brinkhallin kartano 
                    

Teijon ruukinkartanoa pidetään 
Suomen kauneimpana 
rokokoorakennuksena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turun Kakskerran saarella sijaitseva  
Brinkhallin kartano arvokkaine  
puistoineen ja puutarhoineen  
kutsuu vierailulle!           ⇾ 
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klo 7.30 Matkalle lähdetään Tampereelta Vanhan kirkon edestä klo 7.30 . 

9.00  Pidetään kahvitauko Cafe Lasikellossa Humppilassa 

11.00 Tutustutaan Teijon kartanoon opastetulla kierroksella. 

 Kartanon nykyinen päärakennus on valmistunut vuonna 1770, 

vuorineuvos Johan Jakob  Kijkin hallitessa Teijon ruukkia ja sen suuria 

tiluksia. Rokokootyylisen kivirakennuksen on suunnitellut silloinen Turun 

kaupunginarkkitehti Christoffer Friedrich Schröder. 

 Teijon ruukinkartanoa pidetään Suomen kauneimpana 

rokokoorakennuksena. Kurinalaisesti symmetrinen arkkitehtuuri 

valeikkunoineen on yhtenevä rakennusta ympäröivän  suurisuuntaisen 

muotopuutarhakaavan kanssa. 

12.45 Nautitaan lounas Salon Seurahuoneella  

15.00 Brinkhallin kartano opastettu kierros  

 Brinkhallin kartano on historiallinen kartano rakennuksineen 

ja puistoineen Kakskerran  saarella Turussa. Päärakennuksen suunnitteli 

Turun akatemian professori Gabriel von Bonsdorff. Museovirasto on 

määritellyt kartanon ympäristöineen valtakunnallisesti merkittäväksi 

rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Vuosina 1998–2002 Brinkhallin kartano 

oli kuvauspaikkana Yleisradion historialliselle Hovimäki-draamasarjalle.  

  

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kartano
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kakskerta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Turku
https://fi.wikipedia.org/wiki/Turun_akatemia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gabriel_von_Bonsdorff
https://fi.wikipedia.org/wiki/Museovirasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtakunnallisesti_merkitt%C3%A4v%C3%A4t_rakennetut_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6t_Suomessa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtakunnallisesti_merkitt%C3%A4v%C3%A4t_rakennetut_kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6t_Suomessa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisradio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hovim%C3%A4ki
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MATKAN HINTA: 88,00 € 

Hintaa sisältyy: opastetut kierrokset  

kartanoissa, aamukahvit, lounas,  

iltapäiväkahvit ja bussikuljetus. 

Hinta edellyttää 35 henkilön ryhmää. 

 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY 03 558 9000  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TI 4.8.2020 klo 14.00 SAPPEEN KESÄTEATTERISSA               

 TANGO D´AMORE-musikaali 

Sappeen kesäteatterissa 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. 

Tango D’amore on elämänmakuinen ja lämminhenkinen rakkaustarina 
kauniin lauluäänen omaavasta reposaarelaisesta painijapojasta, jonka 
kohtaloksi tulikin olla osa suomalaista iskelmämusiikin historiaa.  

Musikaalissa näemme muun muassa Eino Grönin legendaarisen uran 
ensihetket, sekä mikä merkitys on ollut Toivo Kärjellä ja Junnu Vainiolla Einon 
elämässä. 
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Musikaalissa laulajan elämää seurataan naisen näkökulmasta, kun kertojana 
toimii Einon Marjatta-vaimo, jota esittää näyttelijä Emmi Kaislakari. 
OHJAUS: Heikki Paavilainen 
Rooleissa mm: Antti Mikkola, Jannastiina Hakala, Mikko Huoviala, 
Koreografia: Ansku Bergström 
 
Sappeen Kesäteatteri sijaitsee Pälkäneellä Sappeen Matkailukeskuksen kupeessa 
uljaiden rinnemaisemien syleilyssä. 530-paikkainen kesäteatteri on katettu niin 
katsomon kuin lavan osalta. 
 
Musikaalimatkan hinta: 52,00 henkilö, hinta sisältää musikaalilipun, pullakahvin 
väliajalla ja bussikuljetuksen. Hinta edellyttää 40 henkilön ryhmää. Lippuja on 
varattu 50 kpl.  
 
Bussin aikataulu:  12.00 Tampere Vanhan kirkon tilausajopysäkki 
  14.00 esitys alkaa 
MATKATERVEISIN, 
TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY 03 558 9000
 tilausliikenne@timotuomisto.fi  

 

 
Perjantaina 2.10.2020 DIDRICHSENIN TAIDEMUSESO JA IITTALA 

& ARABIA MUOTOILUKESKUS 

 
Klo 11.00 Tutustumme Didrichsenin taidemuseon 55-vuotisjuhlavuoden 
Vincent Van Goghin näyttelyyn opastettuna. Sen ytimen muodostaa 
valikoima taitelijan uran alkuvaiheen piirustuksia, jotka on lainattu 
hollantilaisesta Kröller-Müller-museosta. Näyttelyssä nähtävät kaksi 
öljyvärityötä muistuttavat Van Goghin taiteellisen huipun ilmaisuvoimasta: 
Suomen ainoa Van Goghin teos, Ateneumin taidemuseon Katu, Auvers-sus-
Oise vuodelta 1890 sekä Kröller-Müllerin kokoelman Omakuva vuodelta 1887. 
 
Klo 13:00 Lounas Mamma Rosassa (pääruoka ryhmän valinnan mukaan + 
jälkiruoka). 
 
Klo 14:30 Iittala & Arabia Muotoilukeskus on luovuuden ja kauneuden 
keskittymä. Muotoilukeskus on ikkuna rakastettujen brändien historiaan ja 
nykyisyyteen. Design Lab Galleria on vaihtuvien näyttelyiden tila ja  
 

mailto:tilausliikenne@timotuomisto.fi
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Designmuseo Arabiassa voi tutustua suomalaisen keramiikka- ja lasitaiteen 
historiaan. Opastettu kierros. 
 
 
Matkalle lähdetään tampereelta vanhan kirkon edestä klo 8:15. 
Pidetään tauko Linnatuulessa. 
 
Matkan hinta: 80,00 € / henkilö. 
Hinta sisältää sisäänpääsymaksut, opastukset, lounaan ja linja-
autokuljetuksen. 

 

Matkaterveisin, 

TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY 03-558 9000

 tilausliikenne@timotuomisto.fi 

    www.timotuomisto.fi 

 
 
Matkoille ilmoittautuminen ja maksaminen  
Matkoille ilmoittaudutaan viimeistään kuukautta ennen 
matkan alkua. 
mailis.appelstrom@gmail.com  tai puh 050 561 1374 

kristiina.bertin@gmail.com, puh 040 7317547 

 
 

Matkan hinta pitää suorittaa Tilausliikenne Timo Tuomiston tilille: 
FI16 5070 0420 0194 10, viimeistään kuukausi ennen lähtöpäivää. 
Kirjoittakaa viestikenttään osallistujan/osallistujien nimet ja matkan kohde. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:tilausliikenne@timotuomisto.fi
mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:kristiina.bertin@gmail.com
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   Toimistomme on auki vuonna 2020: 
    keväällä 13.1. – 12.5. 

 
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.) 

 

 
▀ Yhdistyksemme pankki ja tilinumero: 

 Pankki on Oma Säästöpankki. 
 Tilinumero on FI25 4108 0010 7633 43.  
 

▀ Yhdistyksemme kotisivuilla on ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme. 
www.tampere.senioriyhdistys.fi  
Siellä tapahtumatsivulla on yhdistyksen toiminta vasemmassa reunassa 
olevan valikon mukaan. 

▀ Sunnuntain Aamulehden Menot-palstalla on seuraavan viikon 
yhdistyksemme tapahtumia. 
▀ Mikäli käytät sähköpostia ja haluat tiedotteita yhdistykseltämme, 
ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistoon tre.seniorit@kolumbus.fi  . 

∎Yhdistyksemme facebook sivut löytyvät osoitteesta 
facebook.com/tampereenseniorit . 
 

 

http://www.tampere.senioriyhdistys.fi/
mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi

