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KOKOUSKUTSU – SYYSKOKOUS 
 

Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous 

pidetään 

 

keskiviikkona 30.10.2019 klo 13 kirjastotalo Metson Kuusi-

salissa, Pirkankatu 2. , Tampere 

 

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut 

asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

 

Tampereella 26.8.2019 
hallitus 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Onpa mukava odottaa syksyn alkua, 
senioritoiminnan käynnistymistä ja tuttujen, 
mutta myös uusien jäsenten tapaamisia. 
Tänä syksynä onkin tulossa erityisesti uusille 
jäsenille kohdistettu tutustumistilaisuus 
Metson Kuusi-salissa heti lokakuun alussa. 
Kerromme yhdistyksen toimintamuodoista, 
eri kerhoistamme ja niiden tarjoamista 
harrastusmahdollisuuksista. Samalla 
kutsumme myös uusia jäseniä tervetulleiksi 
mukaan myös hallitus- ja eri 
edustustehtäviin. 

 
Syyskaudella on tarjolla jälleen kuukausittaisten jäsen-, ja 
musiikkihartaustilaisuuksien lisäksi teatterilippuja tamperelaisiin 
teattereihin. Matkailutoimikunta tarjoaa taas mukavia uusia retkikohteita. 
Joulun lähetessä vietämme yhteistä ohjelmallista joululounasta 
Suomalaisella Klubilla, ja perinteistä isänmaallista iltapäivää 

itsenäisyyspäivän aattona seurakuntatalon Näsin-salissa. Paljon muutakin on 
tulossa, niistä kannattaa katsoa tämän lehden sivuilta ja nettisivuiltamme 
tarkemmin. 
Piirin tapahtumia ovat heti syyskuussa kirkkopyhä 
naapurikaupungissamme Ylöjärvellä, ja lokakuun lopulla 3-piirin 
kulttuuritapahtuma Porissa. Muistattehan ilmoittautua retkille ja piirin 
tapahtumiin ajoissa. 
 
Meillä on jäsenmäärältään suuri yhdistys, mutta joskus sitä on vaikea uskoa, 
koska vain murto-osa jäsenistämme käy tilaisuuksissamme. Haluan 
painottaa, että kaikki ovat lämpimästi tervetulleita, myös ystävien mukaan 
tuominen on toivottavaa! Uskon, että jokainen voi löytää mieleistään 
ohjelmaa ja toimintaa yhdistyksessämme ja sen kerhoissa, ja näistähän 
saattaa löytää myös uusia ystäviä kun vain malttaa tulla mukaan. 

 
Hyvää ja virikkeistä syksyn alkua senioriystävät! 

Marja Civill 
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  Anneli Taina, Senioriliiton puheenjohtaja 

 
. Heinäkuussa senioriliitto 

esitteli Porin Areenassa Rohkeasti seniori -
hanketta ja Porin yhdistyksen toimintaa. 
Samalla tehtiin jäsenhankintaa. Olimme 
mukana vanhusten yksinäisyyttä 
pohtineessa paneelissa ”Kuka viereesi jää”. 
Tampereen yhdistys oli hienosti edustettuna 
paikalla. 

Paneelissa käytiin vilkas 
keskustelu siitä, mitä voimme tehdä 
yksinäisyyden torjumiseksi.  Yksi viesti oli, 
että varaudutaan vanhuuteen olemalla 
aktiivisia ja pitämällä yllä ihmissuhteita.  

 
Oman yhdistyksemme toiminta on tärkeää yksinäisyyden torjuntaa. 
Uudenlaisia asumisratkaisuja toivottiin edistämään yhteisöllisyyttä.  
Puhuttiin myös roboteista ja niiden merkityksestä tulevaisuudessa 
vanhusten apuna.  Itse pidin kauhukuvana sitä ajatusta, että robotti 
olisi keskustelukumppani.  Moneen asiaan robotti sopii kyllä avuksi, 
mutta se ei korvaa ihmistä.  
 
Helsingissä pidettiin heinäkuussa Silver Economy -kongressi, joka 
aiheiltaan oli varmasti yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
tärkeimpiä.  Aiheena oli ikäihmiset  ja talous. Kongressiin osallistui 
päättäjiä, yritysjohtajia ja ikäihmisten järjestöjen edustajia ympäri 
maailmaa. Suomesta järjestöt ja STM olivat vahvasti mukana.  
Keskusteluissa todettiin, että suurin virhe, jonka päättäjät voivat 
tehdä, on nähdä ikääntyminen ongelmana.  Eri maissa ikääntyminen ja 
väestörakenteen muutos ovat tosiasia, joka on otettava lähtökohdaksi 
yritysten suunnittelussa ja strategioiden laadinnassa.  Päättäjien on 
ratkaistava, miten koulutetaan riittävästi ja oikeaa osaamista 
ikääntyvän väestön tarpeisiin.  Suomessa eivät yritykset eivätkä aina 
poliittiset päättäjätkään ymmärrä, mitä väestörakenteen nopea muutos 
tarkoittaa. Ikääntyvä väestö kuluttajana jää usein huomiotta eikä 
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tarjontaa ja markkinointia suunnata ikäihmisille.  Konferenssin viesti 
oli, jos haluatte menestyä, ottakaa väestön ikääntyminen huomioon ja 
tehkää se heti. 
Mielenkiintoisia puheenvuoroja käytettiin mm. teknologian 
kehittämisestä ikäihmisten tarpeisiin. Meidän täytyy itse kertoa, mitä 
vaatimuksia esimerkiksi fyysiset muutokset tuovat teknologian 
käyttöön tai asumiseen. Keskustelussa suositeltiin innovaatiokilpailua, 
johon voisivat osallistua vain yli 60-vuotiaat.  Tämä idea kannattaa 
toteuttaa, vaikka senioriliiton toimesta. 
Eräässä keskustelussa kysyttiin, mitä uutta kaupungissanne on tehty 
vanhusten hyväksi. Brittiläinen osallistuja vastasi, että naapurit on 
pyydetty mukaan kotona asuvien vanhusten auttamiseen. Ajatelkaa, 
miten yksinkertainen asia todettiin uutena sosiaalisena innovaationa.  
Kansallisen senioriliiton yhdistykset voivat edistää asuinkunnissaan 
yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta.  Otetaan koko yhteisö mukaan myös 
kaupungeissa, niin kuin suomalaisella maaseudulla on tehty aina. 
Autetaan naapuria ja kutsutaan ihmisiä mukaan oman yhdistyksemme 
toimintaan.  Rohkeasti seniori -hanke, johon olemme saaneet 
veikkausvoittovaroista rahoitusta, antaa yhdistyksille uusia työkaluja 
toimintaan. Toivon, että myös Tampereella tartutaan tähän 
mahdollisuuteen. 
 
Aktiivinen toiminnan syksy on alkamassa.  Maan uusi hallitus 
pureutuu taas soteen.  Emme voi jäädä odottamaan sen tuloksia tai 
kaatumista, vaan Tampereella on jatkettava aktiivisesti palvelujen 
kehittämistä ja turvaamista.  Hallitusohjelman mukaan 
kotitalousvähennystä heikennetään. Se on vastoin vanhenevan väestön 
lisääntyviä palvelutarpeita, työllistämistavoitetta ja harmaantalouden 
torjuntaa.  Eläkeläisjärjestöt ovat esittäneet heikennyksen sijaan 
vähennyksen korottamista ja avustuksen kehittämistä vähävaraisille.  
Edunvalvonnassa riittää siis runsaasti työsarkaa koko syksyksi sekä 
Tampereella että valtakunnan tasolla.  
 
Mukavaa ja aktiivista syksyä kaikille! 
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Kerhot  2019.   
 

kerhovastaava Tarja Virkki 050 322 8820 

tarja.virkki@outlook.fi 
     
 ( puheenjohtaja, yhteystiedot )                               

                                                                 aloitus syksyllä 
Bridge                     ke 12 Ruotsalainen Klubi     
Riitta Koskinen                           050 596 9152             4.9. 
 rinkeli.koskinen@gmail.com   
Canasta          ke 11 – 15 Ratinan kahvio    
Marjatta Sippola          050 366 4824  4.9.  
marjattasippola@gmail.com  
Jooga I                               ke 9.30 Ratina sali 3     
 Pirkko Kuustie                             0500 630 640 11.9. 
p.kuustie@gmail.com  
Jooga II                              pe 10 Monitoimitalo   
Maija Oja-Roslund                       050 323 2183  6.9. 
 maijaoja@kolumbus.fi  
Jooga III                                ti 10 Ratina sali 4      
Kaija Käkelä            040 761 8820 10.9. 
kaija.kakela@gmail.com  
Kansantanssijat             pe 11.30 Ratina sali 4     
Marja Rinne                                   040 762 6682 20.9. 
 marjarinne4@gmail.com    
Katajaiset, naiskuoro    to 10 Pyynikin pappila     
Tuula Pietilä                                  040 717 2022  5.9. 
 tuula.pietila@pp.inet.fi      
Kelot, mieskuoro      ma 9.30 Pyynikin pappila     
Lauri Hirvonen                              044 236 6805  2.9. 
rov.hirvonen@kotikone.fi      
 
Kirjallisuuskerho ke 13 Laikku, Mäkelän kabinetti     
                                                    joka toinen viikko 
Maija Riitta Koskinen                  0400 441 521 11.9. 
 maijakoskinen.koskinen@gmail.com 
Kädentaidot               ke 9.30 Kuuloyhdistys   
Tuula Mäkelä                                0400 102 555   4.9. 
tuula.makela@pp5.inet.fi   
 

mailto:tarja.virkki@outlook.fi
mailto:rinkeli.koskinen@gmail.com
mailto:marjattasippola@gmail.com
mailto:p.kuustie@gmail.com
mailto:maijaoja@kolumbus.fi
mailto:kaija.kakela@gmail.com
mailto:marjarinne4@gmail.com
mailto:tuula.pietila@pp.inet.fi
mailto:rov.hirvonen@kotikone.fi
mailto:maijakoskinen.koskinen@gmail.com
mailto:tuula.makela@pp5.inet.fi
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Maalikot                        ma 11 Monitoimitalo     

Tuula Jokiharju                            050 336 0257  9.9. 
 tuula.jokiharju@saunalahti.fi   

Muistikerho   to 12      toimiston kokoustila     
                                                  joka toinen viikko 

Marja Kujansuu         050 597 9375 12.9. 
marja.kujansuu@gmail.com  

Tarja Virkki                                   050 322 8820 

 tarja.virkki@outlook.com   

Norpat, vesiv. naiset ja miehet         to 10 Varala     

Arja Penttilä                                  040 830 6432  5.9. 
penttila277@gmail.com 

Saksan keskustelukerho to 12 toimiston kokoustila 19.9. 

Salonkitanssi                   ma 15  Ratina sali 4     

Tarja Virkki                                   050 322 8820 15.9. 
 tarja.virkki@outlook.com   

Tuolijumppa,    ti 15.30 Amurinlinna lastentalo     

Saara Jantunen          050 377 3612 10.9. 
 saara.jantunen@icloud.com    

Vesivoimistelu, naiset          to 9 Violakoti               

Eila Saviaro                                   0400 441 286  5.9. 
 saviaro.eila@gmail.com  

Vesivoimistelu 2, naiset    ke 10.30 Viola koti      

Seija Vehmas                   0400 927 252 4.9. 
 vehmas.seikku@gmail.com   

Vesivoimistelu, miehet           ke 11 Viola koti              

 Jorma Kivimaa                            050 593 6160  4.9. 
jorma.kivimaa@luukku.com  

 
 

mailto:tuula.jokiharju@saunalahti.fi
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:penttila277@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:saara.jantunen@icloud.com
mailto:saviaro.eila@gmail.com
mailto:vehmas.seikku@gmail.com
mailto:jorma.kivimaa@luukku.com
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Matkaillen päivän Tukholmassa 
  teksti ja kuvat Marja Civill 

 
Keskiviikkoiltapäivänä 24. pv toukokuuta nousi Vanhalta kirkolta 
Lauhamon bussiin joukko senioreita, matkakohteena seuraava päivä 
Tukholmassa. Meitä olikin koko bussillinen, lähes 40 henkeä, ja kohteena 
Viking Linen terminaali Katajanokalla Helsingissä, jossa noustaisiin laivaan. 
Iloinen puheensorina täytti bussin, ja matka satamaan sujui rattoisasti ja 
sujuvasti, pohdiskellessamme miten pitkällä kevät mahtaa naapurin 
pääkaupungissa olla. 
 
 

 
Ryhmämme Tukholmassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkanjarjestäjä oli tarjonnut ruokailuvarauksen mahdollisuutta, joten suuri 
osa ryhmästämme siirtyikin heti M/s Gabriellaan noustuamme, ja hytteihin 
laukut vietyämme laivan buffet-ravintolaan päivälliselle. Noutopöydät oli 
varustettu uskomattomilla ruokavaihtoehdoilla, entisajan katkarapujonojen 
sijaan tarjolla oli herkullisia, kauniisti vadeille asetettuja erilaisia kasviksista, 
kaloista, äyriäisistä ja monenlaisista lihoista valmistettuja annospaloja. Eivät 
jääneet kasvissyöjätkään varmasti nälkäisiksi, härkiksestä ja tofustakin oli 
loihdittu monenlaisia variaatioita. Jälkiruokatiskiä muistellessa vesi kihoaa 
kielelle vieläkin. 
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Lähes tyyni meri antoi mukavuutta matkaan ja hyvän yöunen omassa 
hytissä. Tukholmaan saavuttua nousimme taas Lauhamon bussiin, johon tuli 
myös paikallinen oppaamme alkavalle kaupunkikierrokselle. Kiertelimme 
ensin keskustan tutuilla paikoilla, joissa näkyi katutöitä ja rakennusten 
korjaustyömaita lähes tamperelaiseen malliin. Esikaupunkialueille ajettaessa 
silmiä ilahduttivat kauniit omakotialueet vehreine puutarhoineen, kevät oli 
todellakin pitkällä siellä. Tukholmassa on 14 kaupunginosa-aluetta, jotka 
jakaantuvat edelleen omiin kaupunginosiin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pääkohteemme kiertoajelulla oli Drottingholmin linna, jonka rakennuksia 
ja valtaisaa puutarhapuistoa ihastelimme vain ulkoa.  
Linnan salossa liehui Ruotsin lippu, joka kertoi, että kuningatar Silvia ja 
kuningas Kaarle Kustaa olivat ”kotona”, joten heitä ei menty  
häiritsemään. 
Takaisin keskustaan tultuamme jäimme bussista Kungsträgårdenin 
edustalla, josta halukkaat pääsivät kävellen vanhaan kaupunkiin Mälarenin 
virran toiselle puolelle, ja muut puistoon tai shoppailemaan.  
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Anja P. ja Helena T Kungsträgårdenissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bussi tulisi noutamaan meidät samasta kohdasta parin tunnin kuluttua.  
 
 
Lämmin kevätpäivä oli  
houkutellut  
ihmiset ulos, joten  
vaaleanpunaisena  
merenä kukkivien  
kirsikkapuiden  
katveessa puiston  
joka ikinen taverna  
oli täynnä. Ulkoilmakahvilaan  
sentään mahtui.    Piknik-väkeä puistossa 
Jotkut poikkesivat viinilasillisella hotelli Strandin lobbyssä, muistellen 
nuoruusaikoja. Kun bussi saapui, olikin jo mukava palata laivalle 
lepuuttamaan jalkoja ennen illalliselle menoa, ja käydä tekemässä viimeiset 
ostokset laivan myymälöissä. 
 
Kotimatka sujui yhtä mukavassa säässä kuin menokin, ja Tampereelle 
tullessamme sää oli selvästi lämmennyt, toimmekohan sen tullessamme 
Tukholmasta? Kiitokset matkailutoimikunnalle! 
 Marja Kujansuu 
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Luovuus ei katoa vaikka ikää karttuu  

Maalikot kuvataidekerhossa on mukana kolme yli 90-vuotiasta taiteilijaa: 
Terttu Virtanen, Hilkka Salminen sekä Kirsti Löytty.  Vaikka ikää on 
karttunut, innostus ja luovuus ovat tallessa. Vuosikymmeniä jatkunut 
kuvataideharrastus on tehnyt heistä taitavia kuvantekijöitä. 

Terttu on osallistunut Maalikoiden toimintaan jo lähes 30 vuotta. 90-

luvulla hän toimi useita vuosia kerhonjohtajana. Ammatiltaan Terttu on ollut 
luokanopettaja, mm. pitkään Kissanmaan koulussa.  Maalauksiin aiheita 
löytyy niin oman talon puutarhasta kuin matkoilla nähdyistä maisemista. 

Hilkka on ollut tekstiilityönopettajana sekä Järvenpäässä että noin 30 

vuotta Hyrynsalmella.  Eläkkeelle päästyään hän palasi Tampereelle.   Hilkka 
kokeilee ennakkoluulottomasti uusia tyylejä ja tekniikoita maalauksissaan. 

Kirsti on teologian lehtori. Hän on sekä toiminut Suomessa opettajana että 

ollut useamman kerran Afrikassa julistustyöntekijänä.  Hän on myös kirjailija 
ja kuvataiteilija.  Kirsti on pitänyt omia näyttelyitä sekä osallistunut Maalikot 
kuvataidekerhon näyttelyihin. Osassa Kirstin töitä näkyy afrikkalainen 
vaikutus. 

Syyskuun aikana on näiden  
kolmen yli 90-vuotiaan  
maalauksia nähtävillä  
kunnianäyttelyssä  
Kahvila Aniittassa  
Kauppahallissa. 

 kuvassa vasemmalta 
Kirsti Löytty,  
Terttu Virtanen ja 
Hilkka Salminen 

 
 

teksti ja kuva Tuula Jokiharju 
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Yli 90-vuotiaiden               
kunnianäyttely 
   Kahvila Aniitta Kauppahalli 
                  Syyskuun ajan 

      kahvilan aukioloaikoina 
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Mikä tekee elämästä merkityksellisen? 
 
Kirjoittaja on yhdistyksemme  
varapuheenjohtaja 
Marja Kujansuu ”Marra” 

 
 
 
 Meille useimmille on tuttu rakkauden  
kaksoiskäsky, jolla tarkoitetaan  
Jeesuksen Matteuksen ja Markuksen  
kirjoissa lausumaa käskyä: 
 -Rakastakaa Jumalaa yli kaiken ja  
rakasta lähimmäistä kuin omaa itseä.  
( vähän muunneltuna). 
    kuva Mikko Närhi 

Mutta mikäli muistan kirkkohistorioista, jokaisella uskonnolla on 
suunnilleen samanlaiset päämäärät. 
Minä olen mietiskellyt nyt etupäässä tätä käskyä : -Rakasta lähimmäistä kuin 
omaa itseä. 
Miten se kuuluu tähän teemaan,  haluan elää merkityksellistä elämää? 
Jokainen meistä haluaa olla erityinen ja tärkeä jollekulle, kokea, että omalla 
elämällä on tarkoitus ja tehdä jotain erityistä ja tärkeää.  Ja toisaalta, jos ei 
osaa rakastaa itseä, osaako rakastaa muita.  
Useimmat meistä muistavat varmaan Abraham Maslown tarvehierarkian, 
josta opimme, että perustarpeiden tulee olla täytettynä (esim. uni, ruoka, 
asunto), jotta voi alkaa toteuttaa itseään. Jokainen meistä tietää, että huonon 
yön jälkeen ja nälkäisenä, emme ole parhaimmillamme. Ja etenkin kivut 
syövät elämän laatua. 
Nykyään puhutaan  ( Martela, Ryan ja Steger 2017) mukaan 
itseohjautuvuusteoriasta, jonka mukaan psykologisia perustarpeita ovat  
autonomia, eli tunne siitä, että yksilö voi tehdä asioita, jotka kiinnostavat 
häntä. 
Komptenssi on  tunne siitä, että kohtaa haasteita, joista on mahdollisuus 
suoriutua hyvin. 
Yhteisöllisyys on myös tärkeä tarve; yksilö kokee kuuluvansa johonkin 
sosiaaliseen yhteisöön. 
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Viimeksi on lisätty hyväntahtoisuustarve  ( benevolence), minkä tarpeen 
mukaan ihminen kokee auttavansa ja hyödyttävänsä omalla toiminnallaan 
muita ihmisiä, luontoa, jopa maapalloa. 
Minä koen tämän hyväntahtoisuuden omalla kohdallani merkitykselliseksi ja 
tärkeäksi, yritän auttaa ja tukea lähimmäisiäni kaikilla lahjoilla, joita olen 
saanut. 
Kun on käynyt elämässä läpi suuria kriisejä ja on selvinnyt niistä, on vahva 
auttamaan ja tukemaan muita.  Olen kokemustoimijana syöpäyhdistyksessä 
ja vedän seurakunnassa vapaahtoisena eroseminaareja.  
Onko merkityksellinen elämä tavoittelun arvoista? 
Moni haluaisi olla aina onnellinen. Se ei onnistu, eikä ole päämääränä ja 
tavoitteena kovin kestävä. Psykologisissa testeissä on jopa todettu, että 
kiivaasti onnea etsivät eivät olekaan onnellisimpia, päinvastoin. 
Onnellisuus syntyy, se on todettukin, tai jää syntymättä  merkityksellisen  ja 
arvokkaan elämän sivutuotteena. 
Voisi kysyä, miten rakentaisin elämäni mahdollisimman tyydyttäväksi 
itselleni ja ihmisille ympärilläni? 
Kerrataan, opettaja, kun olin… 

1. Autonomia tarkoittaa tässä sitä, että yrittää tutustua vakavasti 

itseensä, tunnistaa omat arvot ja uskaltaa toteuttaa ne. 

2. Yhteisöllisyydessä on tärkeätä, että huolehtii sosiaalisista suhteista, 

viettää aikaa lähipiirin kanssa, käy tapaamassa lähimmäisiään. 

3. Kompetenssin voi tyydyttää tekemällä tarpeeksi haastavia asioita  -  

mutta niin, että saa myös  onnistumisen tunteita. 

4. Hyväntahtoisuuden tarvetta voi vahvistaa tekemällä asioita, jotka 

auttavat yhteistä hyvää, josta joku tai jotkut hyötyvät. 

Kiteytän filosofi Frank Martelan sanoilla, ”elämän merkitys on tehdä 
itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen 
muille ihmisille”. 
 Olen peilannut ajatuksiani seuraavien asiantuntijoiden teksteissä; filosofi 
Frank Martela, psykiatri Viktor Frank ja psykologi Abraham Maslow. 
 
 Näitä mietin. Marja Kujansuu 
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Seitsemisestä Anne Mattilan taidekahvilaan 
 

teksti ja kuva mukana ollut Brita Lamminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toukokuun 14.päivän aamuna viitisenkymmentä Kansallisten senioreiden 
jäsentä odotteli Timo Tuomiston linja-autoa Vanhallakirkolla kello 9.00 
lähteäkseen kevätretkelle Seitsemisen kansallispuistoon ja Karviaan 
Anne Mattilan taidekahvilaan.  
  
Kuljettajamme Juha Jokiniemen hyvät huomenet toivotti osanottajat 
tervetulleiksi. Automme kohdisti menonsa kolmostielle ja Hämeenkyröön, 
josta matka jatkui Ikaalisiin. Ajelimme pieniä sorateitä, jotka olivat monille 
vieraita. Kuljettajamme jutusteli kertoen hauskasti reitistämme.  Perillä 
tutustuimme Koveron kruunun metsätorppaan eli perinnetilaan, missä 
saatoimme kokea aikamatkan entisajan torpparielämään. Koverossa 
vaalitaan perinteitä ja kulttuurimaisemaa vanhoilla menetelmillä. Opas 
kertoili entisajoista ja tapahtumista samalla kun hän karstasi villoja 
kehräämistä varten. Saloseutujen menneisyyden kohtaa kansallispuistossa, 
missä jotkut männyt voivat olla jopa 400 vuotta vanhoja. 
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Seitsemisen kansallispuisto on 45,5 neliökilometrin suuruinen ja sijaitsee 
siis Ylöjärven (ent.Kuru) ja Ikaalisten kaupunkien alueella valtion mailla. Se 
on perustettu vuonna 1982 ja sitä hallinnoi Metsähallitus.. 
Kansallispuisto sijaitsee karulla Suomenselällä vedenjakajaseudulla. Siellä 
voi tutustua vanhoihin metsiin, harjuihin, soihin , niittyihin ja laitumiin. 
Patikointireittejä riittää yhteensä 60 kilometriä ja ne ovat eritasoisia. 
Patikoida voi aina Helvetinjärvelle saakka. Alueella on myös metsäkämppiä. 
Nautimme aamupäiväkahvit munkkien kera Seitsemisen luontokeskuksessa 
ja monet tutustuivat maastoon tekemällä pienen patikkakierroksen 
luonnossa 

Matka jatkui autolla kohti Karviaa ja Anne Mattilan taidekahvilaa. 
Laulaja, lauluntekijä, taitelija ja runoilija Anne oli itse vastaanottamassa 
meitä. Hän kertoili olostaan ja elostaan taidekahvilassaan ja oli läsnä koko 
vierailumme ajan. Tällainen paikka oli ollut hänen haaveissaan kauan. 
Vuonna 2014 huhtikuussa haave toteutui oston kautta. Paikkansa hän oli 
löytänyt netistä, ihastunut ja ostanut. 
 Rakennusten määrä on kasvanut ja paikassa on nykyään myös äänitysstudio 
ja taidepolun varrella pieni kappeli. Kahvila on laajentunut myös 
lounasruokailupaikaksi (tilausruokailu). Annen äiti Tarja oli loihtinut meille 
todellisen pitopöydän lounaaksi sillä periaatteella, että kaikki on valmistettu 
itse. 
Tutustuimme Annen taiteeseen.  
Tuli tunne, että hän on taitava monella alueella. 
 
Jälkiruokakahvien jälkeen vatsat täynnä suuntasimme auton nokan kohti 
Tamperetta monenlaisia kokemuksia rikkaampina. 
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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   

 
 
 
Toimihenkilöt: 
 
•Varapuheenjohtaja Marja Kujansuu 
•Taloudenhoitaja Tuula Latvala, 040 553 8175, tuulahlatvala@gmail.com  
•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:tuulahlatvala@gmail.com
mailto:caput@elisanet.fi
mailto:katipontis@rokki.net
mailto:leena.helin@tpnet.fi
mailto:juhapertti.salonen@gmail.com
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Tulevia tilaisuuksia syksylle 2019  
 
Elokuu 
31. 3-Elyn järjestämä retki Suomen luonnon -päivänä Kintulammelle. 
       Kuljetuksista toisaalla lehdessä. 
 
Syyskuu 
koko syyskuun ajan Maalikoiden näyttely Kahvila Aniitta Kauppahalli kahvilan 
aukioloaikoina 
06. Klo 12.00 Vanha kirkko, musiikkihartaus  
11. Klo 13:00 matkailun omakustanteinen lounastapaaminen ravintola Selma 
15. Piirin kirkkopyhä Ylöjärvellä 
25. Klo 12.30 Jäsentilaisuus/Metso, Kuusi-sali Miten edistän terveyttäni?  
 
Lokakuu 
1. Klo 12.30 Jäsentilaisuus erikoisesti uusille jäsenille.  
4. Klo 12.00 Finlaysonin kirkko, musiikkihartaus. 
5. klo 13.00 TTT/Salmelaisen näyttämö, Yhtä matkaa.  
16. Retki Helsinkiin, keskuskirjasto Oodiin ja Amos Rexiin. 
20. Klo 18 Kirkkokonsertti, Aleksanterin kirkko, Katajaiset ja Kelot 
25. Kolmen Piirin tapahtuma Porissa 
30. Klo.12.30 Jäsentilaisuus/syyskokous Metso Kuusi-sali. Kahvit 12.30 alkaen.Varatuomari 
Mika Miesmäki 
      luennoi aiheesta testamentti ja perintöverosuunnitelma 
31. Klo 14.30 TT/päänäyttämö Notre Damen kellonsoittaja  
 
Marraskuu 
1.   Klo 12.00 Emmaus, Seurakuntien talo, Musiikkihartaus. 
11. Klo 14.00 Tampereen Komediateatteri, Vilpitön mieli 
14. Retki Raumalle, teatteriesitys Myydään 3 h ja keittiö, lounas pitsihuvilassa meren rannalla. 
28. Klo 13-15 Joululounas, Suomalainen klubi  
30. Klo 14.30 TT/Frenckell näyttämö, Elling. 
 
Joulukuu  
5.12. Klo 12-15 Isänmaallinen juhla Näsin Sali 
13.-15. Retki joulumarkkinoille Tarttoon.  
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Jäsentilaisuudet 
 

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

 
 

keskiviikko 25.9. klo 12.30     Metso/Kuusi-Sali 
Miten edistän terveyttäni. 
Katso sivu 23. 

tiistai 1.10. klo 12.30   Metso/Kuusi-Sali 
  Jäsentilaisuus erikoisesti uusille jäsenille 
keskiviikko 30.10. klo 12.30  Metso/Kuusi-Sali 
  Jäsentilaisuus/syyskokous  
  kahvit 12.30 alkaen 
  Varatuomari Mika Miesmäki luennoi 
                  aiheesta testamentti ja perintöverosuunnitelma 
torstai 28.11. klo 13   Suomalainen klubi 
  Joululounas 
  Katso sivu 21. 
torstai 5.12. klo 12   Näsin Sali 
  Isänmaallinen juhla 
  Katso sivu 22. 

 

 

Musiikkihartaudet 
 
 

Musiikkihartaus on  
hyvä hetki  
hiljentyä, kuunnella  
kaunista 
 musiikkia ja miettiä  
elämän  
arvoja. Joka kerta meillä  
on korkealuokkaisia musiikkiesityksiä, puhe ja rukous.  
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Musiikkihartaushetket ovat kuukauden ensimmäinen perjantai klo 12-
13. 
Syksyn hartauksien pitopaikka vaihtelee valitettavasti remonttien 
takia. Keväällä sitten palaamme taas Vanhaan kirkkoon säännöllisesti. 

Syksyn ensimmäinen musiikkihartaus on Vanhassa kirkossa 6.9. 
klo 12. Lokakuussa musiikkihartaus on Finlaysonin kirkossa 4.10. 

klo 12. 

Marraskuussa musiikkihartaus on Seurakuntien talossa, 

Näsilinnankadulla, toisessa kerroksessa Emmaus- 

salissa 1.11. klo 12-13. 

Toivottavasti näemme muutoksista huolimatta. 
Marja Kujansuu, seurakuntavastaava 
 
 
 
Musiikkihartauksien kuten myös ohjelmallisen joululounaan 
musiikista on vastannut useita vuosia Tuija Kurki, joko itse soittaen 
tai hankkien muita taidokkaita esiintyjiä. 
 
 
Tuija 2017  
joululounaalla  
säestämässä  
joululauluja. 
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 ja  
 

 
 
torstaina 28.11.klo 13 – 15 Suomalainen klubi 
Ilmoittautuminen toimistoon 14.11. mennessä. Maksu on suoritettava 
yhdistyksen tilille  FI25 4108 0010 7633 43   14.11. mennessä viite 4844. 
Perinteisen joulupöydän hinta on 28 € . 
Aluksi tarjoillaan pieni alkoholiton glögi. 
Joulutorttu ja kahvi tarjoillaan teille pöytään. 
 

 
Joululounaalla on mm. ansiomerkkien jako, ohjelmaa ja 
yhteislaulua 
ruokailun lomassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ohjelmallinen 
joululounas 
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Matkoista löydät tietoa sivuilta 33. – 37. 

 
 
 
 
 
torstai joulukuu 5. klo 13, kahvi klo 12.  Näsin Sali 
Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuteen, jossa vietetään itsenäisen 
Suomen syntymäpäivää. 
 
Iltapäivä on vanha perinne, jossa juhlitaan itsenäistä Suomea ja onnitellaan 
iäkkäitä yhdistyksemme jäseniä. 
 
Jos olet täyttänyt tänä vuonna 80, 85, 90 tai yli 90 vuotta, 
haluaa yhdistyksemme onnitella Sinua ruusulla tässä juhlassa.  
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdistyksemme jäsenille. 

 
Teatterit 

               
 Jos haluat teatteriin Tampereella, katso sivut 30. – 32. 
Yhdyshenkilö teattereihin on Marja Kujansuu. 
 
 

 

 

Hauska nähdä teitä matkailevia jäseniä, 
 
kun meillä on yhteinen lounastapaaminen (omakustanteinen) 

11.09.2019 klo 13.00. 
Kohtaamispaikkamme on Ravintola Selma, Tuomiokirkonkatu 22. 
 
Ilmoitathan tulostasi Mailikselle 
mailis.appelstrom@gmail.com tai puh 050 5611374 
Tervetuloa 
 

Isänmaallinen iltapäivä 

mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
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Syyskuun kuukausitapahtumassa puhutaan 
terveellisistä elintavoista. 
 
Tilaisuus on 25.9. klo 13-15 Metson Kuusi-salissa. 
Jokaiselle meistä terveys on tärkeä, varsinkin silloin, kun/ jos 
menetämme sen. Paljon voimme kuitenkin tehdä terveytemme eteen, 
jos haluamme.  
Kirre Palmi, Hämeen liikunta ja urheiluyhdistyksestä kertoo meille 
luontoliikunnan terveysvaikutuksista.  

Sairaanhoitaja Seija Katavisto Pirkanmaan syöpäyhdistyksestä 
kehottaa meitä tekemään parempia valintoja elämäntavoissamme. Ja 
esittelee meille Pirkanmaan syöpäyhdistyksen toimintaa. 
Aluksi kertoo Kauppi Sports Centerin edustaja Liisa Heikkilä 

keskuksen mahdollisuuksista. 
Ja mikä parasta, tilaisuudessa arvotaan osanottajille mahdollisuus 
mitata lipidiarvot, tai veren sokeri tai käden puristusvoima.  Melkein 
jokainen arpa voittaa. 
MK 
 
 
 

kuva Marja Kujansuu 
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Aleksanterin kirkossa 20.10.2019 klo 18 

Kirkkokonsertti  

Naiskuoro Katajaiset ja     

Mieskuoro Kelot  

johtajana Jussi Tamminen. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 

 

 

______________________________________________________________ 

 
 
Kirjallisuuskerho 
 
Kirjallisuuskerho aloittaa syksyllä Laikussa Mäkelän kabinetissa 11.9.2019 
klo 13.00. Seuraavat kokoontumiset ovat 25.9, 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.  
Kokoonnumme joka toinen keskiviikko Laikussa Mäkelän kabinetissa alkaen 
klo 13.00.  
Meillä on yleensä kerhossa joku vierailija; kirjailija, teatterimies/nainen, tai 
joku kulttuuripuolen ihmisiä. Keskustelemme vierailijan teemasta ja meillä 
on kaikilla kerhossa puheoikeus. 
 
Teemme kaksi retkeä vuodessa , syksyllä ja keväällä Tampereen lähikuntiin. 
Syksyn aikana menemme kerhopäivien ulkopuolella porukalla Kangasala 
taloon taidenäyttelyyn ja suunnitteilla myös tutustuminen Hiedanrantaan. 
Otamme ilolla joukkoomme uusia kerholaisia. 

Maija-Riitta Koskinen 
kirjallisuuskerhon vetäjä 
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3-Ely  
Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry 
Tampereen Eläkeläiset ry 
Tampereen kansalliset seniorit ry 
 

 Tule kanssamme viettämään Suomen 
luonnon päivää Kortejärven tilalle Kintulammin 

luonnonsuojelu- ja retkeilyalueelle 31.8.2019.  
Sijainti ja kuljetukset 

Kortejärven tila sijaitsee Teisko-Aitolahden alueella osoitteessa 
Keltolahdentie 47. Autotie on perille asti.  
Suomen luonnon päivänä on tilalle järjestetty ilmainen nonstop bussikuljetus 
Sorilan bussipysäkiltä (Pulesjärventien ja Kaitavedentien tienhaarasta). 
Sorilan pysäkille pääsee ainakin bussilinjoilla 28A, 90, 90T ja 90M useita 
kertoja tunnissa Tampereen keskustan suunnasta (normaali 
paikallisliikenteen bussimaksu). 

Ohjelma ja palvelut 

Retkeilyaiheinen ohjelma päivittyy lähempänä tapahtumaa. Kortejärven 
tilalta löytyy luonnon päivänä kahvio ja siellä on saunomismahdollisuus, 
lettujen paistoa ja nokipannukahvia. Päivälle on suunniteltu myös suon 
ennallistamistalkoita ja mahdollisesti linnun- ja lepakonpönttöjen 
rakennuspiste. 

Vapaa retkeily ja eväät 

Kortejärven tilalta lähtee useita merkittyjä kävelyreittejä Kintulammin 
retkeily- ja luonnonsuojelualeen maastoihin. Reittien varrelta löytyy 
tulentekopaikkoja ja upeita maisemia ja luonnonnähtävyyksiä. Alueen 
reiteistä on kartta. Vaikka Kortejärven tilalla on edellä mainittuja palveluita 
voi jokainen varustautua omilla eväillä, joita voi nauttia joko Kortejärvellä tai 
kauempana maastossa. 
Lisätietoja tapahtumasta ja laajemmin Kintulammin Eloisa elokuu 
tapahtumista löytyy netistä ainakin hakusanalla: Eloisa elokuu 2019 
Tampere. 
  
Kerätkää oma porukka tai tulkaa yksin nauttimaan upeasta Suomen 
luonnosta Tampereen uudella retkeily- ja luonnonsuojelualueella. 
(Päivän ohjelmasta vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton Tampereen yhdistys 
ry). 
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https://kintulammi.fi/wp-content/uploads/kintulammi-maastokartta.jpg


~ 27 ~ 
 

                 Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry 
 

 
 

Kirkkopyhä Ylöjärven 
kirkossa 15.9.2019 

Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi 
 

Klo 10.00 - 11.00 messu, jonka jälkeen kirkon esittely. 
Klo 11.30 – 12.30 keittolounas kirkon viereisessä 
seurakuntakeskuksessa. 
Klo 12.30 ohjelmallinen tilaisuus, joka sisältää musiikkia ja 
lausuntaa, sekä katsauksen Ylöjärven seurakunnan ja kaupungin 
nykytilanteesta. 
Tilaisuuden päätteeksi nautimme sunnuntaipäivän juhlakahvit. 
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua Ylöjärven 
kaupungin toimesta kunnostettuun Räikän päärakennukseen. 
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Tämä on myös juhlavuosi. Ylöjärvi viettää 150 vuotisjuhlaa. 

 
Tervetulotoivotuksin 
Matti Pulkkinen, puheenjohtaja 
Ylöjärven seniorit ry 

 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Ylöjärven kirkolle pääsee Tampereelta  busseilla nro 80 ja 81, molempien 
pysäkit keskustorin Raatihuoneen editse menevän Aleksis Kiven kadun 
puolella. Kirkko, srk-keskus ja saneerattu Räikän päärakennus samassa 
pihapiirissä. 
Pikaiset ilmoittautumiset joko puhelimitse päivystysaikaan yhdistyksen 
toimistolle p. 0400 193558 tai sähköpostitse tre.seniorit@kolumbus.fi  
 v i i m e i s t ä ä n tiistaina, 03.09.  
Ilmoitettava myös mahdollinen erityisruokavalio. 
Osallistumismaksu 20 euroa  maksettava viitenumerolla 4828 myös 03.09. 
mennessä yhdistyksen tilille FI25 4108 0010 7633 43 
____________________________________________________________________  

    Satakunnan kansallinen senioripiiri ry 

Kolmen Piirin tapahtuma 2019 Porissa 
 
Satakunnan kansallinen senioripiiri ry järjestää Kolmen piirin tapahtuman 
Porissa 25.10.2019 alkaen klo 9.00. Tapahtumapaikkana toimii SAMK:n 
Agora –Sali, Satakunnankatu 23, 28130 Pori.. 
 

Päivän teemana on ”Digitalisaatio,–uhka vai mahdollisuus meille 
senioreille”. 
 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi


~ 29 ~ 
 

Kolmen piirin tapahtuman ohjelmarunko: 
 
9.00 Tulokahvit 
10.00 Avaus  Pertti Harju, piirin puh.joht. 
 Kaup.tervehdys Aino-Maija Luukkonen, kaup.joht. 
 Musiikkia  Jorma Uotinen, professori 
 Juhlapuhe  Rouva Jenni Haukio/puh.joht.     
                                                                        Petteri Orpo                                                  
11.30 Lounas 
13.00 Musiikkia  Jorma Uotinen, professori 
 Esitelmä  SAMK:n vararehtori  
                        Cimmo Nurmi:Digitalisaatio, -uhka vai mahdollisuus
    senioreille 
 Robotti Pepper Santeri Saari, projektitutkija 
 Liiton tervehdys Anneli Taina, puheenjohtaja 
 Runonlausuntaa Pentti Laakso, runonlausuja 
 Tervetulotoivotus Varsinais-Suomeen 2020 
   Jarmo Helttula, puh.joht. 
 Päätössanat Pertti Harju, piirin puh.joht. 
 Satakunnan laulu Kaikki yhdessä 
n.14.45 Päätöskahvit 
  
Pertti Harju, puheenjohtaja 
Satakunnan kansallinen senioripiiri ry 
 
 
SMAK koulu sijaitsee aivan Porin rautatieaseman ja Matkakeskuksen 
vieressä, joten kulku sinne onnistunee oman auton lisäksi junalla tai bussilla 
 

Ilmoittautuminen Kolmen piirin tilaisuuteen 
Ilmoittautuminen toimistoomme 24.09. mennessä joko puhelimitse 
päivystysaikana tai sähköpostilla. 
Osallistumismaksu lounaineen ja kahveineen 50 euroa maksetaan 
yhdistyksen tilille 24.09. mennessä maksuviitteellä 4860. 
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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 työväen teatteri 
La 5.10. klo 13  
Eino Salmelaisen näyttämö 
 

 
YHTÄ MATKAA 
Vanha nainen ( Seela Sella) ja keski-ikäinen mies ( Puntti Valtonen) kohtaavat 
junassa. Toinen on matkalla häihin, toinen hautajaisiin. Toinen haluaa 
keskustella, toinen on torjuva. Pitkän matkan jälkeen ennakkoluulot 
haihtuvat ja vastarinta murenee. Kahden ihmisen elämäntragediat 
purkautuvat tarinoiksi, joiden kautta toisilleen vieraat löytävät tien 
ennakkoluulojensa ryteikön läpi. 
Poikkeuksellista reittiä kulkevaa matkaa ohjailee ja kommentoi kaikkitietävä, 
mystinen konduktööri (Safka Pekkonen). Tapahtumia myötäilevä laulu 
taivaltaa läpi esityksen pohtien matkustamista ja elämää. 

Lippu 32€/ viite 5160 

 
 
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 
 



~ 32 ~ 
 

Tampereen komediateatteri 
La 16.11. klo 14 

VILPITÖN MIELI 
” Myin Suomen täyteen väärennettyä taidetta” 
on tositapahtumiin perustuva hulvaton seikkailu, jossa väärennetyn taiteen 
myynnillä leveästi elänyt Jouni valloittaa koko etelä- Suomen. ” 
Suomalaiskodit ovat täynnä väärennöksiä. Niitä on niin paljon, että pahaa 
tekee”. Tätä Jounin uskomatonta tarinaa ei olisi kirjoitettu ilman 
lempääläläistä taiteilijaa, jonka siveltimistä lähtivät Haloset, Scherfbeckit, 
Gallen- Kallelat, Särestöniemet Ja Edelfeltit. Ja Jouni teki kauppaa. 
Rahaa tulee ovista ja ikkunoista, taide vaihtaa omistajaa parkkipaikoilla. 
Ateneum jakelee löyhästi aitoustodistuksia, naiset vaihtuvat, vauhti vain 
kiihtyy, kunnes koittaa hiljaisuus. Uskomatonta mutta totta! 
Rooleissa: Jani Karvinen, Petra Karjalainen ja Ola Tuominen 
Lippu 34€/ viite 5225, sisältää narikkamaksun. 

 
Tampereen teatteri 
La 30.11. klo 14.30  

Frenckell-näyttämö 

ELLING  kuva Harri Hinkka 

Draamakomedia arjessa selviytymisen 
ankaruudesta 
Elling on hieman erikoinen aikamiespoika,  
joka äitinsä kuoleman jälkeen joutuu hoitoon  
psykiatriseen sairaalaan. Huonetoverikseen  
hän saa itsetuhoisen Kjell- Bjarnen ja miesten  
välille syntyy omalaatuinen ystävyys. 
Miesten ystävyys joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun toverukset 
muuttavat kaupungin tukiasuntoon. Nuoren sosiaalityöntekijän tukemina he 
opettelevat käymään kaupassa ja tavallista elämää. 
Hahmoissa näkyy ahdistus ja pelot, mutta toisaalta asiat vapauttavat 
nauramaan elämän alituiselle ankaruudelle. 
Ohjaus: Henri Kapulainen 
Rooleissa: Johannes Korpi-Jaakko, Antti Tiensuu, Eeva Hakulinen ja 
Kirsimarja Järvinen 
A-lippu 37€/ viite 5186 
B-lippu 32€/ viite 5209 
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Syksyllä yhdistyksemme järjestää 
seuraavat matkat : 
Ilmoittautumis- ja maksamisohjeet matkoille sivulta 37. 

 
16.10.2019 Helsingin keskustakirjasto Oodi 
ja Amos Rex ja Uspenskin katedraali 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
Oodi on Helsingin uusi keskustakirjasto ja kaupunkilaisten elävä kohtaamispaikka 
Kansalaistorilla, aivan Helsingin sydämessä. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkaohjelma 16.10.2019: 

8.30 Matkalle lähdetään Tampereen Vanhalta kirkolta Keskustorilla 

11.00 Opastettu kierros Oodissa ja omatoimista tutustumista kirjastotaloon.  

Opastuksen jälkeen jää omaa aikaa tutustua Oodiin. 

13.00 Ruokailu Fazer Food & Co, Ravintola Pääpostissa 
lounaspöydästä. 
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14.30 Opastettu kierros Amos Rex taidemuseossa.  

16.10 Opastettu käynti Uspenskin katedraalissa 
      
Noin klo 17.30 lähdetään kotimatkalle. Tampereella olemme noin klo 20.00. 

MATKAN HINTA: 63,00 € / henkilö, sisältäen opastukset Oodissa, 
Amos Rexissa ja Uspenskin katedraalissa, lounaan ja 
bussikuljetuksen. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 

TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY 03 558 9000
 tilausliikenne@timotuomisto.fi  

 

 

    Piristystä marraskuun harmauteen tuo 
teatterimatka Raumalle 14.11.2019 
       MYYDÄÄN 3H + K- esitys klo 14.00   
 

     
 
Myydään 3h + k on oivaltava ja riemastuttava näytelmä siitä, miten 
haastavaa on päästää irti menneestä ja elää nykyhetkessä. 

Kaupunkilaistunut Ronja palaa miehensä Laurin kanssa maaseudulle 

myymään lapsuudenkotiaan. Siellä Ronja käy läpi menneisyyttään ja tekee 

tiliä äitinsä kanssa. Lapseton pariskunta käsittelee myös suhteensa nykytilaa 

sekä sen mahdollista tulevaisuutta. Miksi se onkin niin vaikeaa olla 

tyytyväinen? Naapurin Maarit ja Jormakin ovat lapsiperheidyllinsä kanssa 

niin ärsyttävän onnellisia. 

mailto:tilausliikenne@timotuomisto.fi
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Voiko koira haistaa raskauden? Löytyykö onnellisen parisuhteen avain 

tantrakurssilta? Kuka on vastuussa, kun hammaskiskot eivät autakaan 

kuorsaukseen? Esimerkiksi näiden kiperien ja elämää suurempien kysymysten 

parissa Ronja painiskelee mm. Putouksen Tanhupallona tunnetun Kiti 

Kokkosen kirjoittamassa näytelmässä. 

Myydään 3h+k – esityksen Rauman Kaupunginteatteriin ohjaa Ria Kataja, 

joka muistetaan mm. Taivaan tulet -televisiosarjasta.  

Ennen esitystä ruokailu Villa Tallbossa, meren rannalla sijaitseva hieno 

pitsihuvila tarjoaa upeat puitteet ruokailulle. Villa Talbon buffet on täynnä 

erilaisia herkkuja. 

     
09.00 lähtö Tampereen Vanhan kirkon tilausajopysäkiltä Keskustorilta 
10.00 lyhyt tauko Härkäpakarilla Huittisissa 
12.00 lounas Villa Tallbo 
14.00 Myydään 3h + k Rauman kaupunginteatteri 
 

Matkan hinta: 70,00€ / henkilö, sisältäen teatterilipun, lounaan 

noutopöydästä ja bussikuljetuksen.  
 
 

vastuullinen matkanjärjestäjä 

Tilausliikenne Timo Tuomisto ky PUH. 03 558 9000 
 tilausliikenne@timotuomisto.fi 

  

                                                             

 

 

 

 

 

mailto:tilausliikenne@timotuomisto.fi
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  13–15.12.2019 joulumarkkinoille Tarttoon
       
Perinteiset joulumarkkinat järjestetään Tarton Raatihuoneentorilla ja 

sen välittömässä läheisyydessä. Vierailijat voivat ostaa Virossa valmistettuja 

käsityötuotteita, lämpimiä juomia, piirakoita ja muuta. 

Tällä matkalla on mahdollista käydä Viron Kansallismuseossa. 

Pe 13.12 

Matkalle lähdetään Tampereelta Vanhalta kirkolta klo 6.30. Tallinkin 

MegaStar lähtee Helsingistä klo 10:30 ja saapuu Tallinnaan klo 12:30. Laivan 

saavuttua satamaan lähdemme kohti Tarttoa. Majoittuminen hotelliin. Ilta 

vapaa. 

La 14.12. 
Aamiaisen jälkeen on opastettu kierros Tartossa ja käynti Viron 

kansallismuseossa. Päivän voi viettää myös omatoimisesti Tartossa.  

Su 15.12. 
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Tallinnaa. Ennen laivaan 

nousemista on vielä hetki aikaa tehdä tuliaisostoksia. Laiva lähtee kohti 

Helsinkiä klo 16:30 

Laivamatkat 

pe 13.12. Helsinki-Tallinna klo 10:30 - 12:30 Megastar 

su 15.12. Tallinna-Helsinki klo 16:30 - 18:30 Star   

Majoitus 

13.–15.12.2018 Dorpat – hotelli (750 m Raatihuoneen torilta) 

https://www.dorpat.ee/fi/ 

 

 

 

https://www.dorpat.ee/fi/
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Matkan hinta: 215,00€ / henkilö / 2-hh, kun kaksi henkilöä majoittuu 

huoneeseen. 

 

Hintaan sisältyy: 

- laivamatkat Tallinkin nopeilla laivoilla 

- hotellimajoitus 2 hengen huoneissa 2 yötä 

- aamiaiset hotellissa 

- bussikuljetus (sama bussi koko matkan mukana) 

- opastettu kierros Tartossa 

Lisämaksusta: 

- 1 hengen huone 50,00 € / 2 yötä 

- aamiainen MegaStarilla 17,50  

- mahdolliset sisäänpääsymaksut 

 

Matkalla tarvitaan passi tai virallinen, kuvallinen, poliisiviranomaisen 

myöntämä henkilökortti. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. 
     

Vastuullinen matkanjärjestäjä Tilausliikenne Timo Tuomisto ky         
puh. 03 558 9000 tilausliikenne@timotuomisto.fi  KuVi 
4022/00/MjMv 
 
 

Matkoille ilmoittautuminen ja maksaminen 

 
Hyvät Seniorit 

Kaikille edellä oleville matkoille ilmoittaudutaan 
viimeistään kuukausi ennen matkan alkua seuraavasti: 
mailis.appelstrom@gmail.com  puh 050 5611374 
 (olen lomalla 21.10-20.11 ja en vastaa puheluihin) 
brita.lamminen1@luukku.com  puh 044 5586193 
 

Matkan hinta tulee suorittaa Tilausliikenne Timo 
Tuomiston tilille: FI116 5070 0420 0194 10, viimeistään 
kuukausi ennen lähtöpäivää 
Kirjoittakaa viestikenttään osallistujien nimet ja retken 

kohde. 
 

mailto:tilausliikenne@timotuomisto.fi
mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:brita.lamminen1@luukku.com

