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    Tampereen kansalliset seniorit ry 

 49 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 2021 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                       

Kristiina Bertin, yhdistyksen sihteeri  

 Ilkka Salonen, ilmoitushankinta 

Taitto ja kuvat      Raimo Sillanpää 

 

Ikälisä lehti ilmestyy vuonna 2021  
numero 3. 8.12. aineisto 24.11. 

Aineisto vain sähköpostiin caput@elisanet.fi 

Kannen kuva Marja Civill 

 ISSN 2342-3412 Painopaikka PK – Paino 
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KOKOUSKUTSU – SYYSKOKOUS 
 

Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous 

pidetään 

 

tiistaina 26.10.2021 klo 14 kirjastotalo Metson Kuusi-salissa, 

Pirkankatu 2. Tampere 

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut 

asiat sekä esityslistalla olevat asiat. 

 

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. 

TkT Rauno Pääkkösen esitelmä klo 13. 

 

Tampereella 31.8.2021 

Hallitus 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
 

 

Kyllä meitä nyt koetellaan, jo toista vuotta 

 kestäneen pandemian jatkuessa, ja lisäksi  
ennätysmittainen hellekesä on ottanut lujille, 
 varsinkin ikäihmisiä. Meidän ikäpolvemme 
 on onneksi saanut jo molemmat rokotukset,  
joten ihan akuutti sairastumisriski on  
vähentynyt. Seuraavat sukupolvet voivat olla  
vielä alttiita saamaan viruksen. Toivottavasti  
kaikki kynnelle kykenevät hakevat kuitenkin  
rokotukset.  
 

Meillä Tampereen kansallisilla senioreilla on juhlavuosi menossa, 50 

vuotta ovat seniorit täällä kokoontuneet. On harrastettu monenlaista 
yhdessä, toimittu vastuullisemmissa tehtävissä kerhoissa ja yhdistyksen 
hallituksessa. On edustettu yhdistystä piiri- ja liittotasolla, sekä 
yhteistyöelimissä toisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Kuulumme 
jäsenmäärältämme Suomen suurimpien senioriyhdistysten joukkoon. On 
paljon asioita, joista voimme olla ylpeitä. Siksi on ihan aiheellista juhlistaa 
merkkivuottamme. Jos vain yleinen tilanne sallii, juhlimme lokakuussa 

Tampereen raatihuoneella kaupungin juhlavastaanotolla. Toisaalla 
tässä lehdessä on kuvaus juhlan ohjelmasta, ja tarkat ilmoittautumisohjeet. 
 

Tämän lehden tärkeässä tiedotteessa vedotaan teihin, arvoisat jäsenemme. 

Nykyisen puheenjohtajan 4-v.-kausi päättyy tämän vuoden lopussa, joten 
seuraajan valinta tehdään syyskokouksessa lokakuussa. Hallituspaikkojakin 
vapautuu, kun täysin palvelleita (4 v) ei voida valita uudelleen, ainakaan 
tänä vuonna. Voin lämpimästi suositella tulemista mukaan iloiseen, 
osaavaan ja hyvähenkiseen hallitus- ja toimihenkilökokoonpanoon. 
Tervetuloa joukkoon myös uudet jäsenet, toivotan kaikille hyvää ja 
virkistävää syyskauden aloitusta! 
Marja Civill 



~ 4 ~ 
 

 

 

Yhdistyksessä vapautuu 
toimihenkilöpaikkoja 
 
 

Meillä on tarjolla tekemistä, mikä ei stressaa, eikä sido liikaa. Sinun ei 

tarvitse omata erityisiä taitoja, riittää, että olet kiinnostunut 
osallistumaan yhdistyksen hallitustyöskentelyyn tai johonkin muuhun 
luottamustehtävään. Uudet ajatukset ja näkemykset ovat aina 
tervetulleita.  

Syksyllä vapautuu puheenjohtajan pesti ja hallituspaikkoja 

erovuoroisten tilalle. Valinnat tehdään syyskokouksessa 26.10.2021. 
(Toimikausi alkaa 1.1.2022 ja kestää enintään neljä vuotta.) Tehtäviin 
saa tarvittavan tuen ja koulutuksen. Entiset toimijat ovat apuna ja 
tukena.  

Lisätietoja saa tarvittaessa hallituksen jäseniltä tai suoraan pj Marja 

Civill’iltä. Yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä. 
 

 

Anneli Taina, Kansallisen senioriliiton 
puheenjohtaja  
 

Aloitamme jo toista korona-ajan toimintasyksyä.  
Eri puolilla Suomea on pandemian suhteen  
erilainen tilanne, joka myös muuttuu jatkuvasti.  
Täällä Pirkanmaalla ja Tampereella ovat tartunnat  
lisääntyneet kesän lopussa.  Kaipaamme kaikki jo 
 lisää tekemistä ja paluuta harrastusten pariin.  
 
Me yhdistyksen jäsenet olemme ikämme puolesta riskiryhmää, jolle on 
pandemian alusta asti määritelty rajoituksia ja ohjeita sairastumisen 
ehkäisemiseksi. Eläminen varoitusten kanssa on saattanut vaikuttaa 
mieliimme niin, että muutoksia arkeen voi olla nyt vaikea toteuttaa.  
Kannustakaamme jäseniämme lähtemään mukaan. On tärkeää, että 
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yhdistyksissä huolehditaan kaikin tavoin siitä, että voimme turvallisesti 
tavata toisiamme.  Toivottavasti rokotukset, turvavälit, hyvä käsihygienia ja 
maskit mahdollistavat toiminnan jatkumisen.  Viranomaisten ohjeita on 
tietenkin aina noudatettava. 
Senioriliitossa toiminnan tulevaisuus näyttää valoisalta, koska seniorit ovat 
entistä terveempiä ja aktiivisempia, oppimishaluisia ja tarmokkaita. Olen 
varma siitä, että saamme mukaan uusia jäseniä niin Tampereella kuin 
muuallakin Suomessa. Senioriyhdistyksessä mukana olo vahvistaa 
hyvinvointia ja tuo arkeen sisältöä.  Toiminta tuo mukanaan iloa, sosiaalista 
kanssakäymistä sekä vastuuta toinen toisistamme ja ympäröivästä 
yhteiskunnasta.  Tutustumme uusiin ihmisiin ja saamme uuden yhteisön 
elämäämme työyhteisön tilalle. Korona-aika on vain korostanut 
harrastustoiminnan merkitystä. 
Senioriliiton tavoitteena on saada entistä enemmän mukaan 
”juniorisenioreita”, juuri eläkkeelle jääviä.  Haluamme kehittää mm. 
yhteisöllisen toiminnan sisältöä uusia eläkeläissukupolvia ajatellen. Tavoite 
on myös lisätä vapaaehtoistoimintaa, jolla tuemme eri elämäntilanteissa 
olevia ikäihmisiä. Olemme hakeneet valtiolta rahoitusta 
vapaaehtoistoimintaprojektiin. Jos saamme rahoituksen, toiminta alkaa mm. 
Tampereella. 
 
Kuntavaalit käytiin alkukesästä poikkeusaikaan ja valtuusto aloittaa työnsä 
nyt loppukesästä. Tampereen pormestariohjelma sisältää ikäihmisten 
asumiseen ja vanhushuoltoon liittyviä tavoitteita.  Vuoden 2023 alusta 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ja jo pitkään 
valmisteltu sote-uudistus toteutuu. Tampere haluaa varmistaa sen, etteivät 
palvelut heikkene soteuudistuksen toteutuessa. Uudistus koskee erityisesti 
senioreita, jotka ovat suurin asiakasryhmä erityisesti terveydenhuollossa ja 
hoivapalveluissa.  Muutos tuo mukanaan aluevaalit, jotka pidetään 
tammikuussa. Soteuudistuksen valmistelu on jo pitkällä Pirkanmaalla.  
Meille senioreille toteutukseen vaikuttaminen on tärkeä edunvalvonta-asia. 
 
Kansallisen senioriliitto ja monet yhdistykset juhlivat syksyn aikana 50-
vuotista toimintaa.  Tampereen kansalliset seniorit on perustettu samana 
vuonna ja lokakuussa niin kuin liittokin ja molemmat juhlivat syksyllä.   

Juhlavuoden teemana on Rohkeasti tulevaisuuteen.  Liiton juhlavuoteen 
kuuluvat mm. jäsenille tarjottavat luennot ja keskustelut verkossa ja juhla 
lokakuussa.   
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Toivotan Tampereen kansallisten senioreiden jäsenille 
aktiivista ja iloista toiminnan syksyä ja hyvää juhlamieltä.   

Kerhot  2021. kerhovastaavien yhdyshenkilö Tarja Virkki 050 322 8820 
tarja.virkki@outlook.fi               
Aivojumppakerho   to 12 Toimiston kokoushuone 16.9.
    joka toinen viikko 

Marja Kujansuu         050 597 9375  
marja.kujansuu@gmail.com  
Tarja Virkki                                   050 322 8820 
 tarja.virkki@outlook.fi                                                                     
Bridge                      ke 12 Ruotsalainen Klubi  1.9. 
Riitta Koskinen                            050 596 9152              
 rinkeli.koskinen@gmail.com 
Riitta Salven          050 540 4916 
riitta.salven@gmail.com  
Canasta    parittoman viikon ke ja parillisen viikon ma klo 10                                                                                      
Karjala seuran kerhotila                                                                           1.9.                                                     
Marjatta Sippola        050 366 4824    
marjattasippola@gmail.com  
Digikerho    to 13.30 Toimiston kokoushuone  16.9. 
  joka toinen viikko 
Jalo Virkki          045 787 30745 
jalo.virkki@outlook.com 
Tarja Virkki         050 322 8820 
 tarja.virkki@outlook.com   
Jooga I                                0n tauolla syksyn ajan                          
Marita Stenholm         050 558 5553  
marita.stenholm@outlook.com   
Jooga II                              pe 10 Monitoimitalo                          10.9. 
Maija Oja-Roslund                       050 323 2183   
 maijaoja30@gmail.com   
Jooga III                                ti 10 Ratina sali 4                          7.9. 
Kaija Käkelä            040 761 8820   
kaija.kakela@gmail.com  
Kansantanssijat              pe 14.30 Ratina sali 4                          17.9. 
Marja Rinne                                   040 762 6682  
marjarinne4@gmail.com    
Katajaiset, naiskuoro     to 10 Pyynikin pappila                          2.9. 
Leila Ketola                                   040 509 8388   

leila.h.ketola@gmail.com  
Keilakerho                         to 15 Kaupin keilahalli                          26.8. 
Juhani Saarinen           050 064 0988 

mailto:tarja.virkki@outlook.fi
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.fi
mailto:rinkeli.koskinen@gmail.com
mailto:riitta.salven@gmail.com
mailto:marjattasippola@gmail.com
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:marita.stenholm@outlook.com
mailto:maijaoja30@gmail.com
mailto:kaija.kakela@gmail.com
mailto:marjarinne4@gmail.com
mailto:leila.h.ketola@gmail.com
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juhani.e.saarinen@gmail.com  

 
Kelot, mieskuoro       ma 9.30 Pyynikin pappila                       30.8. 
Lauri Hirvonen                              044 236 6805   
rov.hirvonen@kotikone.fi      
Kirjallisuuskerho     ke 13 Laikku, luentosali                        8.9.
   joka toinen viikko 
Maija Riitta Koskinen                  040 044 1521  
 maijakoskinen.koskinen@gmail.com 
Kädentaidot                ke 9.30 Kuuloyhdistys                        1.9. 
Tuula Mäkelä                                040 010 2555    
tuula.makela@pp5.inet.fi   
Kävelykerho  to 13   9.9.
  joka toinen viikko 
Jalo ja Tarja Virkki         045 787 30745 
jalo.virkki@outlook.com 
Maalikot                         ma 11 Monitoimitalo                        6.9.   

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

Norpat, vesivoimistelu             to 10 Varala                                                2.9.      

Arja Penttilä                                  040 830 6432   
penttila277@gmail.com 

Saksankieli  to 12 Toimiston kokoushuone               9.9. 
                      joka toinen viikko 

Hilkka Kallio         050 576 7280 

hkallio@outlook.com  

Salonkitanssi                    ma 15  Ratina sali 4                       13.9.    

Tarja Virkki                                   050 322 8820  

 tarja.virkki@outlook.com   

Tuolijumppa,     ma 15.30 Huusholli, Hämeenpuisto 10       13.9. 

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

Vesivoimistelu, miehet       ke 11 Varala                                                1.9.   

 Jorma Kivimaa                           050 593 6160   
jorkivimaa@gmail.com   

Vesivoimistelu, naiset       ke 10 Varala                                                 8.9.   

Seija Vehmas                              040 092 7252   
vehmas.seikku@gmail.com    

mailto:juhani.e.saarinen@gmail.com
mailto:rov.hirvonen@kotikone.fi
mailto:maijakoskinen.koskinen@gmail.com
mailto:tuula.makela@pp5.inet.fi
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:tuula.jokiharju@saunalahti.fi
mailto:penttila277@gmail.com
mailto:hkallio@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:saara.jantunen@icloud.com
mailto:jorkivimaa@gmail.com
mailto:vehmas.seikku@gmail.com
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Kerhojen esittely 
Kerhojen alkamisajat ja yhteystiedot löytyvät edellisiltä 

sivuilta 6 - 7. 

Aivojumppakerho 
Tule virkistäytymään ja rentoutumaan aivojumppakerhon mukavaan 
porukkaan. Yritämme ”rassata” aivojemme harmaita soluja, ehkä opimme 
jotain uuttakin. Kerhossa tehdään monenlaisia pulmatehtäviä ja 
koordinaatioharjoituksia. Muistelemme myös paljon elämiämme. 
Aivojumppakerho kokoontuu tunniksi joka toinen viikko toimiston 
kokoustilassa. Tarvittaessa käytämme maskeja. 
Marja Kujansuu 
Tarja Virkki 

Bridgekerho 
Kokoonnumme keskiviikkoisin Ruotsalaisella klubilla Otavalankadulla 
pelamaan korttipeliä nimeltään bridge. Aikaa kuluu yleensä +-4 tuntia. 
Bridge on tunnetuin ja arvostetuin korttipeli maailmassa. Se perustuu 
yksinkertaiseen tikkipeliin, jossa on tarjousvaihe sekä peli- tai 
puolustusvaihe. Pelaajia pitää olla saman pöydän ääressä neljä, korttipakassa 
52 korttia. Meitä pelaa vaihdellen kolmesta pöydästä seitsemään, kahdeksaan 
pöytään. Pelinjohtajana meillä toimii Riitta Salven ja varapelinjohtajina Päivi 
ja Erkki Uitti, jotka huolehtivat, että sääntöjä noudatetaan, pelataan tietty 
aika, jonka jälkeen pöytiä vaihdetaan. He huolehtivat myös pistelaskusta 
voittajien löytämiseksi. Koska aikaa kuluu paljon, juomme yleensä kahvit 
puolenvälin aikaan. 
Riitta Koskinen  

Canastakerho 
Pelaamme samba-canastaa kolmella korttipakalla korttipakkoja 
sekoitettaessa ja puolivälin kahvitauolla eväitä nautittaessa sitäkin 
vilkkaampaa. Canastakerho pelaa parittoman viikon keskiviikkona ja 
parillisen viikon maanantaina klo 10–14 Karjala-seuran kerhotilassa 

Koulukatu 12. Marjatta Sippolan neljän hengen pöydissä, joiden parit 
aina arvotaan. Jos jako ei mene tasan, avuksi rientää haamupelaaja 
”Kalle”. Kaikki siis pääsevät pelaamaan. 
Pelin aikana keskustelu on niukkaa, mutta kokoontumisen alussa 
korttipakkoja sekoitettaessa ja puolivälin kahvitauolla eväitä nautittaessa 
sitäkin vilkkaampaa. Marjatta Sippola 
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Digikerho 
Digikerhossa opetellaan älypuhelimen ja tietokoneen käyttöä ja 
keskustellaan niiden tuomista mahdollisuuksista, jotka parantavat ja 
helpottavat kaikkien elämää. Aiheet valitaan osallistujien mielenkiinnon 
mukaan. Osallistujalla tulee olla puhelin tai tietokone, ja perustaito sen 
käyttämiseen. Voit olla aloittelija tai kokeneempi, kaikki saavat uutta ja 
syventävää mielenkiintoista tietoa ajankohtaisesta digimaailmasta. 
Kerho kokoontuu joka toinen torstai klo 13.30 yhdistyksen toimistolla. 
Jalo Virkki 

 

Jooga 1. 
Tauolla syksyn 
Marita Stenholm 

Jooga 2. 
Kokoontuu perjantaisin Monitoimitalo 13 klo 10 - 11.30 Jooga on 
monipuolista ja lempeää. Harjoitus kestää  1 1/2 tuntia. Teemat 
harjoituksissa vaihtelevat niin että tehdään yksittäisiä ja sarjoja joko seisten, 
istuen tai makuullaan. Hengitys- ja hiljentymisharjoitukset ovat erittäin 
tärkeä osa kokonaisuutta. Joogaharjoitus päättyy aina loppurentoutukseen.  
Maija Oja 

Jooga 3. 
Tiistain jooga on rauhallista ja lempeää, kestää kerrallaan 1,5h. 
Harjoituksen teemat vaihtelevat ja harjoituksia, yksittäisiä tai sarjoja 
tehdään seisten, istuen tai makuulla. Hengitys- ja hiljentymisharjoitukset 
ovat tärkeä osa kokonaisuutta ja harjoitus päättyy aina loppurentoutukseen. 
Ohjaaja on Taina Isotalo. Kokoontumispaikka on Tampereen stadion Ratina 
sali 4. Kokoontumisaika on tiistai 10.00 - 11.30. 
Kaija Käkelä 

 

Kansantanssijat 
Tanssimme perinteisiä kansantansseja Sinikka Mäkelän ohjauksessa ja Antti 
Huusarin harmonikan säestyksellä. Tanssi on hyvää aivojumppaa ja pitää 
mielen virkeänä, joten tervetuloa yksin tai kaksin iloiseen ja mukavaan 
joukkoomme. 
Marja Rinne 

 

Naiskuoro Katajaiset 
Jos sinulle on suotu laulun lahja ja tahto, olet lämpimästi tervetullut 
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vahvistamaan koronan kalvamaa, muutoin hauskaa rivistöämme. 
Ohjelmistossamme on kolmi- ja neliäänistä, vanhaa ja uutta, säestyksellistä ja 
acapellamusiikkia. Konsertoimme neljästi vuodessa, kahdesti Mieskuoro 
Kelojen kera musiikin monitaituri Jussi Tammisen johdolla. Harjoitukset ovat 
torstaisin klo 10 - 12.30, Kisakentänkatu 18. 
Pirjo Kostiainen 

 
Kävelykerho 
Kävelykerhossa kävellään joka toinen torstai klo 13 noin 2 km mittaisia 
helppoja reittejä, joissa on mielenkiintoisia kaupunkinäkymiä. Kävelyn 
lopuksi mennään kahville erilaisiin kahviloihin. Kävelyjen lähtö- ja 
reittitiedot lähetetään sähköpostitse kerhoon ilmoittautuneille. Ensimmäinen 
kävely järjestetään 9.9.2021.Ilmoittautuminen jalo.virkki@outlook.com . 
Jalo ja Tarja Virkki 
 

Me tulemme taas! Keilaajat siis! 
Kaksi vuotta sitten aloitimme Senioreiden Keilakerhon täydellä innolla, 
mutta kukapa olisi arvannut, että saimme pian nenillemme koronalta ja vielä 
kaksi kertaa.Tänä syksynä aloitamme kolmannen kerran! Eikös se kolmas 
kerta toden sanonut (ja kaksi rokotetta), joten uskomme saavamme tällä 
kertaa vihdoinkin kolisuttaa keiloja koko toimintakauden. Aloitamme 
26.8.2021. klo 15.00, ja syvennämme taitoamme vauhdinottoon, 
oikeaoppiseen irrotukseen, tähtäysmerkkien huomioimiseen jne. Vaikka 
harjoittelemme joka viikko, emme ole tiukkapipoista porukkaa vaan 
suhtaudumme letkeästi pallon pyörimiseen ja keilojen kohtaloon! Jokainen 
keilaa ja harjoittelee tavallaan, mutta opastusta on koko ajan saatavilla. 
Koska toimintamme on vasta alussa, niin uusia keilailuun liittyviä 
tapahtumia mahtuu mukaan, esim. kilpailuja jäsentemme kesken, 
tutustumisia muihin keilahalleihin ja mitä muuta kerholaisemme haluavat ja 
keksivätkään.Jos keilailu herättää pientäkin kiinnostusta tai uteliaisuutta, 
tule mukaan. Jussille voi myös soittaa ja kysyä lisää. Harjoitusaikamme joka 
viikon torstaisin klo 15.00 – 16.00.Paikka on Kaupin Keilahalli. Keilapallon 
saa käyttöönsä hallilta (ei maksua) 
keilakengät voi vuokrata hallilta (2 € /kerta). Radoille ei saa mennä ilman 
asianmukaisia keilakenkiä). Omat välineet (pallo ja kengät) voi halutessaan 
myös hankkia. Tarvittaessa Jussi auttaa. Ratamaksu on 18€ /tunti. Radalla 
pelaa yleensä kaksi keilaaja, joskus useampi ja ratamaksu jakaantuu pelaajien 
kesken 
Jussi (Juhani) Saarinen 

mailto:jalo.virkki@outlook.com
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Kelot 
Kuoro on toiminut vuodesta 1972. Sen kokoonpanoon kuuluu nykyisin yli 
kolmekymmentä aktiivisesti toimintaan osaa ottavaa laulajaa. Kelot laulavat 
neliäänisesti johtajanaan Jussi Tamminen. Kuoro on järjestäytynyt siten, että 
sillä on säännölliset vuosikokoukset, tilinpito ja vuosittain valittu 
hallitus.Kuoro kokoontuu harjoituksiin maanantaisin Pyynikin 
seurakuntatalolle (Pyynikin pappila, Kisakentänkatu 18). Tänä syksynä 
ensimmäinen kokoontuminen on maanantaina 30.8.2021 klo 9.30–12.00. 
Kuoro ottaa uusia laulajia mukaansa koelaulun jälkeen. Kuoro on 
perinteisesti esiintynyt pääasiassa Tampereella, mutta lauluretkiä on tehty 
niin ympäri Suomea kuin ulkomaillekin. Vuosittaisia esiintymisiä on 
kertynyt normaaleina vuosina kahdenkymmenen molemmin puolin. Kelot 
järjestää vuosittain myös omia konsertteja sekä yhdessä naiskuoro 
Katajaisten kanssa keväisin hyvin suositun Ystävyydellä-konsertin. Kuorolla 
on pienimuotoisempia tilaisuuksia varten Kelo-oktetti, jolle on ollut myös 
tasaisesti kysyntää. Koelauluun voi ilmoittautua kuoron puheenjohtajalle, 
joka antaa myös tarkempia tietoja kuoron toiminnasta. 
Risto Palomäki 

 

Kirjallisuuskerho 
Kerhopäivät joka toinen keskiviikko Laikku luentosali klo 13.00 - 14.30 
Alkaa 8.9. , 22.9. ,6.10. , 20.10. , 3.11., 16.11. Poikkeuksellisesti tiistaina. 
1.12.00. 
En laita tähän kerhon vierailijoita, koska ei ole varmuutta uskaltavatko tulla. 
 Maija Koskinen  

 

Kädentaitokerho 
Kädentaitokerhossa on tehty ja tehdään käsitöitä kaikenlaisista 
materiaaleista: kankaista, langoista, huovutusvilloista, helmistä, 
paperinaruista yms. Tuotteita kaupataan ennen joulua järjestettävissä 
myyjäisissä. Tänä syksynä on tarkoitus opetella makramee-tekniikkaa, jos 
pääsemme aloittamaan normaalisti. Kokoonnumme keskiviikkoisin klo 9.30–
12.00 Kuuloyhdistyksen tiloissa osoitteessa Hämeenpuisto 15 A. 
Tuula Mäkelä  

Maalikot kuvataidekerho 
Maalikot kuvataidekerho kokoontuu maanantaisin klo 11-13:30,  
Monitoimitalo13, luokka Stenvall 4.krs.Syyskausi 6.9. - 29.11.2021, syysloma 
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18.10.  Uudet osallistujat ovat tervetulleita! Opettaja Tarja Inkovaaran 
johdolla tehdään erilaisia kuvataidetöitä.  Välillä kerrataan sommittelun ja 
erilaisten piirustus- ja maalaustekniikoiden perusteita. Monipuolisen 
kokemuksensa vuoksi opettajamme pystyy opastamaan monenlaisten värien 
käyttöä.  Työvälineinä voit käyttää lyijykyniä, hiiltä, väriliituja, vesivärejä, 
öljyvärejä.  Maalauksille on tarjolla yhteisiä aiheita, mutta on sallittua tehdä 
töitä myös omista aiheista kuten vaikka sukulaisten muotokuvia tai maalata 
mielimaisemia.  Kerhon töistä olemme järjestäneet näyttelyitä 1-2 vuoden 
välein. 
Tuula Jokiharju 

 

Miesten vesivoimistelu 
 Miesten vesivoimistelussa teemme jumpparin johdolla altaassa  erilaisia 
vesivoimisteluliikkeitä joko ilman tai joidenkin apuvälineiden kanssa. 
Liikesarjoja tehdään sopivan musiikin tahdissa kukin oman kuntonsa 
mukaisesti. Yhteen harjoituskertaan sisältyy alkulämmittely saunassa, noin 
kolmen vartin allasosuus ja loppurentoutus saunassa ja pesu jumpan jälkeen. 
Oleellinen osa sessiota on vapaa mielipiteiden vaihto erityisesti saunan 
lauteilla. Ryhmä on kokoontunut yli 10 vuotta Viola kodissa mutta kevään 
2020 koronatauon jälkeen siirryimme Varala opiston altaalle,jossa sielläkin 
oli tauko viime keväänä. Nyt on tarkoitus jatkaa siellä viikottain, mikäli 
koronatilanne sen sallii. Puitteet siellä ovat muuten hyvät mutta matka on 
vähän pitkä Violaan verrattuna ja pysäköinti on ollut joskus haastavaa. Tällä 
hetkellä ryhmä on  altaan mitoitukseen nähden täynnä kun kaikki nykyiset 
jäsenet ovat ilmeisesti jatkamassa. 
Jorma Kivimaa 

Naisten vesijumppa  
Allasaika on klo 10.00 - 10.45. Pääsemme pukuhuoneeseen vaatteiden 
vaihtoon sekä sauna- ja suihkutiloihin klo 9.45. Jumpan jälkeen on myös 
mahdollisuus käväistä saunassa lämmittelemässä. Varala on asettanut 15 
hengen kiintiön altaaseen. Näin turvavälit on helppo säilyttää.  
Seija Vehmas 

Norpat vesijumppa 
Norpat vesijumpparyhmä kokoontuu Varalassa torstaisin klo 10.00 -10.45. 
Reipasta vesijumppaa menevän musiikin tahdissa eri lihasryhmät 
huomioonottaen ja erilaisia jumppavälineitä hyväksikäyttäen.  Jokainen 
oman kunnon mukaan!  Lopuksi lihasvenytykset.  Jumpan jälkeen mukavaa 
yhdessäoloa Varalan viihtyisässä kahvilassa kupposen ääressä. 
Arja Penttilä 
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Saksankieli 
 Saksankielen keskustelukerho kokoontuu joka toinen torstai klo 12.00 
Toimiston kokoontumistila, Kuninkaankatu 13. 
Kerhossa keskustellaan hyvin vapaamuotoisesti osallistujien toivomista 
aiheista. Aiheina ovat olleet mm. perhe, ruoka, kirjat, musiikki ja politiikka. 
Taitotasolla ei ole merkitystä kunhan omaa kielen perusteet. Willkommen! 
 Hilkka Kallio 

 
 Salonkitanssi 
Salonkitanssikerhossa tanssitaan perinteisiä juhlatansseja  kuten esim. lukion 
vanhojentanssit. Harjoitukset on maanataisin klo 15 Ratinan stadionin salissa 
no 4. Kerholla on tanssiesityksiä esim. palvelutaloissa. Esiintyminen ei ole 
pakollista, mutta lisää harjoittelun motivaatiota. Tanssit ovat helppoja 
eivätkä vaadi aiempaa tanssitaitoa. Kerho ei peri lisämaksua, vaan osallistua 
voi yhdistyksen jäsenmaksulla. Voit tulla parin kanssa tai yksin. Naisparitkin 
ovat sallittuja. Tule tutustumaan. 
Tarja ja Jalo Virkki 
 

Tuolijumppakerho 
Mikä, missä, milloin, kuka, kenelle, miten? Tuolijumppakerho on nimensä 
mukaan, ihmisen liikuttamiseen keskittyvä kerho! Kokoonnumme 
Hämeenpuisto 10:ssä, Huushollissa maanantaisin, klo 15.30. Ryhmän 
vetäjänä toimii edelleen allekirjoittanut, vuosikymmeniä sitten 
lääkintävoimistelijaksi valmistunut fysioterapeutti. Jokainen on tervetullut 
mukavaan ryhmäämme, ( vähän itsekehua sallittaneen) ikä ei ole este, eikä 
huonokaan kunto haittaa! Tule semmoisena kun olet ja jokainen jumppaa 
omien voimiensa mukaan. Ei siis paineita, aloitetaan taas kerran alusta! 
Sisäkengät on ainoa toive ja tietty semmoiset vaatteet, jotka eivät kiristä. 
Jumppa kestää n.45 min. ja sinä aikana pyritään liikuttamaan koko kroppaa 
jollakin tavoin, edes vähäsen. Vaikka kyse on tuolijumpasta, pyrimme myös 
olemaan pystyasennossa, mikäli mahdollista. Tunnelma on oikeastaan aika 
vapaa, suunsoitto on sallittua ja jokainen tunti on taatusti erilainen, tietty 
tulee myös toistoa. Toistot puuttuvat ainoastaan ”musiikista”, on nimittäin 
ainutkertaista, ainutlaatuista, itsetehtyä, sanoitusta ja rytmiä myöten! Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan! Saat soittaa ja kysyä, jos jokin askarruttaa. 
Saara Jantunen 
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Yhdistyksemme 50-
vuotisjuhlaa vietetään 
Tampereen 
Raatihuoneella 
lauantaina 16.10. klo 
17.00–19.30. 

 
Ohjelma 

Kaupungin tervehdys 
Tervetuloa, puheenjohtaja Marja Civill 

Senioriliiton tervehdys, liiton puheenjohtaja Anneli Taina  

Historian havinaa, kunniapuheenjohtaja Juha Salonen  

Musiikkia, Oopperalaulaja Juha Uusitalo, säestäjänä Kristian Attila,                           
piano 
               Merellä, Oskar Merikanto 
               Elämälle, Oskar Merikanto 

Ansiomerkkien jako 
Cocktail-tarjoilua 
Jazzia Cool Quartetin tahtiin 

 

 
 
Sitovat ilmoittautumiset juhlaan viimeistään 10.9. yhdistyksen 
toimistoon mieluiten sähköpostilla tre.seniorit@kolumbus.fi tai 
puhelimitse maanantaina tai tiistaina klo 10–13 puh. 0400-193558. 
Ilmoita myös kotiosoitteesi kutsua varten.  
Tumma puku ja kunniamerkit 

 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
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Liiton sauvakävelykoulutus Tampereella 9.6 
 
    kuvat Jalo Virkki 
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Tulevia tilaisuuksia syksy 2021 
 

Syyskuu 
3.9. klo 12.00 Vanha kirkko, musiikkihartaus 
14.9. klo 14.00 Huomaa aika! Jäsentilaisuus on Metson Kuusi-salissa 
tiistaina. Mira Åfelt kertoo Miracle-yrityksen apuvälineistä.  
Tarja ja Jalo Virkki esittävät videokoosteen kerhoista. 
 
Lokakuu 
8.10. klo 12 Vanha kirkko, musiikkihartaus 
16.10. klo 17-19.30 Yhdistyksen 50v-juhla Tampereen Raatihuoneella  
26.10. klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi  

Jäsentilaisuus on klo13 Metson Kuusi-salissa , vierailijana TkT Rauno 
Pääkkönen luennoi aiheesta  ”Hyviä kokemuksia eläkkeellä”.   
Syyskokous klo 14.00–15.00. 
30.10. klo 13      TTT:n Suuri näyttämö, Matilda-musikaali 
 
Marraskuu 
6.11. klo 13 TTT:n Suuri näyttämö, Hitler ja Blondi 
12.11. klo 12 Vanhakirkko, musiikkihartaus 
 
Joulukuu 
2.12. klo 9 lähtö Teatteriretki Lahteen, Lahden kaupunginteatteri 
kello13, Sota ja rauha  

4.12. klo 13 Komediateatteri, Levätkää rauhassa, komisario Palmu 
7.12. klo 12  Isänmaallinen iltapäivä, Näsin sali. Alkuun kahvitarjoilu, 
ohjelma alkaa klo 13. 
 

Musiikkihartaudet 
 
 

perjantai 3.9.  
perjantai 8.10.  
perjantai 12.11.  
Tilaisuudet pidetään Vanhassa kirkossa alkaen klo 12. 
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 Jäsentilaisuudet 
 

 
Yhdistyksemme jäsentapaamisissa on mielenkiintoisia 
esityksiä tai tuotteiden esittelyjä. Kannattaa tulla 
kuuntelemaan. 
tiistai 14.9. klo 14.00 Metson Kuusi-sali  

Mira Åfelt kertoo Miracle-yrityksestään ja siellä tarjolla 
olevista apuvälineistä.  
Tarja ja Jalo Virkki esittävät kuvaamansa videokoosteen, 
jossa kerrotaan kerhoistamme. 

lauantai 16.10. klo 17.00-19.30 Tampereen Raatihuone 
Yhdistyksen 50v-juhla, ohjelma ja tarkat 
ilmoittautumisohjeet toisaalla lehdessä sivulla 14. 

tiistai 26.10. klo 12.30 alkaen Metson Kuusi-sali jäsentilaisuus ja 
syyskokous 

Ilmoittautuminen ja kahvi klo 12.30. Klo 13.00 Tkt Rauno 
Pääkkönen luennoi aiheesta ”Hyviä kokemuksia 
eläkkeellä”.   
Syyskokous klo 14.00–15.00. 

 
 
 
 

Tiistaina joulukuun 7. päivä klo 12 Näsin salissa (Seurakuntien talo, 
Näsilinnankatu 26) yhdistys tarjoaa kakkukahvit. 
 Ohjelma alkaa klo 13. 
Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuteen, jossa vietetään 
itsenäisen Suomen syntymäpäivää. 
 
Iltapäivä on vanha perinne, jossa juhlitaan itsenäistä Suomea ja onnitellaan 
iäkkäitä yhdistyksemme jäseniä. 

Ohjelmassa hartaushetken lisäksi mieskuorolaulua esittää Kelot. 
Sotakamreeri Timo Malmin esitelmä ”Itsenäisyys on ihmeellinen asia”. 
Hän kertoo aiheesta teostensa Tampereen sotakirja I Kalevankankaan 

Isänmaallinen iltapäivä 
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unelmia ja Tampereen sotakirja II Kalevankankaan rakkauksia, 
pohjalta.  
Vuosina 2020-2021 80v, 85v, 90v tai enemmän täyttäneille ojennamme 
onnitteluruusun juhlan päätteeksi. 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yhdistyksemme jäsenille. 
 
 

 ja  
 

Rohkeasti eläkkeelle-hanke jatkuu syksyllä 
 

Seminaari on tarkoitettu ´uusille eläkeläisille´. Tunnetko henkilön, joka 
on juuri jäänyt tai jäämässä eläkkeelle?  Kerro seminaarista. 
Seminaari antaa valmiuksia ja tietoja uuden elämän vaiheen alkaessa. 
Uusi elämä voi pelottaa, jopa ahdistaa. Kansallisen senioriliiton hanke 
tähtää työuransa päättävien aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen 
elämään. Kursseilla saa myös vertaistukea, siellä on mahdollisuus 
keskustella ja vaihtaa ajatuksia. 
Yksinäisyyden ennalta ehkäiseminen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 
kannustaminen on tärkeätä, kun kolmas elämän vaihe alkaa. 
Tietoja hankkeesta ja ohjelmasta saa www.rohkeastiseniori.fi-
sivustolta.  Ilmoittautuminen tapahtuu linkin kautta. 
Hanke on Stean rahoittama, siis maksuton. Hankkeen keulahahmona 
jatkaa professori Jorma Uotinen. 
Seuraava seminaari on Metsossa 7.-8.9.2021 klo 12.30- 15.30 Lehmus-
salissa. 
Lisätietoja saa minulta. marja.kujansuu@gmail.com, 0505979375 
Tampereen kansalliset seniorit Rose-vastaava Marja Kujansuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rose - seminaari 

http://www.rohkeastiseniori.fi-sivustolta/
http://www.rohkeastiseniori.fi-sivustolta/
mailto:marja.kujansuu@gmail.com


~ 19 ~ 
 

 

 
Matkailutoimikunta tiedottaa 
 

 
 

 

Mieskuoro Kelojen syysohjelmisto 2021: 

Kuoroharjoitukset alkavat maanantaina 30.8.2021 klo 9.30 Pyynikin 
pappilassa (Kisakentänkadulla). Kuoroa johtaa Jussi Tamminen ja kuoron 
esiintymistilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Sunnuntaina 26.9.2021 klo 18.00 Kirkkokonsertti Aleksanterin 

kirkossa. Tilaisuudessa esiintyvät kuorot: Kelot ja Katajaiset. 

Maanantaina 20.12.2021 klo 14.00 Joululaulajaiset 

Tuomiokirkossa. Tilaisuudessa esiintyy Kelot-kuoro. 
 
Kelot esiintyy myös Isänmaallisessa iltapäivässä 7.12.2021 klo 13.00 Näsin 
Sali (Näsilinnankatu 26). 
 

 
    Teatterit 

               
 Jos haluat teatteriin Tampereella, katso sivut 25. – 27. 
Yhdyshenkilö teattereihin on Marja Kujansuu. 
 
 
 
 

 
 

 

 
Katso sivut 27.-28.  
 
 
 

Kerhojen järjestämät tilaisuudet 
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1. Piirin Kirkkopyhä 26.9.2021 Nokialla 

 
Piirin Kirkkopyhän järjestää tänä syksynä Nokian kansalliset 
seniorit ry  26.9.2021 klo 10.00 Nokian kirkossa. Keittolounas 20 
euroa Kerholassa kirkonmenojen jälkeen. 
Kirkkopyhä toteutuu, mikäli koronatilanne sallii.  
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät yhdistyksen sekä 
senioripiirin nettisivulta myöhemmin. 
 

2. Kuortaneen ”Kunnon ikä +60 Hyvänolon päivät 12.–
14.10.2021 

Kuortaneen Hyvän olon päivät järjestetään tänä syksynä 12.–
14.10.2021 koronatilanteen salliessa. Hinta 230 € /henkilö 
sisältäen ohjelman mukaisen paketin; Yöpyminen 2hh, 
aamiaiset, lounaat ja päivälliset sekä monipuolista liikuntaa. 
Ilmoittautuminen(Kilta) päättyy 30.9.2021. Lisätiedot löytyvät  
yhdistyksen sekä senioripiirin nettisivulta. Lisätietoja voi myös 
kysyä Marjut Paatelainen puh.040 900 3082 tai Iitu Nuto puh. 
040 521 9477. 
 

3. Senioripiirin 45 v juhla 16.11.2021 
 

Pirkanmaan kansallisen senioripiiri ry:n 45 v juhla järjestetään 
16.11.2021 alkaen klo 13.00 Scandic Hotel Rosendahl. 
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulevat 
myöhemmin syksyllä yhdistyksen sekä senioripiirin 
nettisivulle. Juhla järjestetään, mikäli koronatilanne sen sallii. 
 

 

Pirkanmaan kansallinen 
senioripiiri ry tiedottaa 
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Hallitus 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kuva Jalo Virkki 

Vuoden 2021 uusi hallitus on ryhmäkuvassa, vasemmalta takaa Kristiina 
Bertin sihteeri, Ilkka Salonen, Irene Lankinen, Riitta Aaltonen, Hilkka Kallio 
(taulussa), Saara Heikkilä. Alarivissä Marja Civill puheenjohtaja, Mailis 
Appelström ja Tuula Latvala, taloudenhoitaja. 
 
 
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   

Irene Lankinen      040 778 8310               irene.lankinen54@gmail.com  

 jäsenrekisterinhoitaja     

Ilkka Salonen           040 525 5859 ilkka.t.salonen@gmail.com 

 
 

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:irene.lankinen54@gmail.com
mailto:ilkka.t.salonen@gmail.com
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Muut tehtävät 

Senioriliiton valtuusto  Hilkka Kallio, jäsen  

Marja Kujansuu, varajäsen 
Senioriliiton puheenjohtaja  Anneli Taina 
Pirkanmaan kansallinen senioripiiri     Hilkka Kallio, sihteeri 

Ilkka Salonen, vaalitoimikunta
    

Vanhusneuvosto  Juha Salonen vpj. 
   Riitta Aaltonen 
   Maija-Liisa Nikki 

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

Edustajat seuraavissa toimielimissä: 
Eläkeläisvaltuusto:  Marja Kujansuu,  Marja Civill ja Eira Möller, 
varalla Kristiina Bertin 
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, tapahtumatiedotus   Riitta Aaltonen 
•Ikälisän päätoimittaja     Raimo Sillanpää, 050 523  9109, caput@elisanet.fi  
•Nettisivujen pitäjä  ja Facebook-sivujen ylläpitäjä   
                Jalo Virkki 045 787 307 45 jalo.virkki@outlook.com   

•Kerhovastaava        Tarja Virkki, . 050 322 8820    tarja.virkki@outlook.com   
•Jäsenrekisterinhoitajat         Leena Helin, 050 054 9614, leena.helin@tpnet.fi  
          Irene Lankinen, 040 778 8310, irene.lankinen54@gmail.com  
•Seurakunta-, teatterivastaava ja Ro-se yhteyshenkilö 

                              Marja Kujansuu  050 597 9375 marja.kujansuu@gmail.com  
•Kerhobudjetointi Jorma Kivimaa, 050 593 6160 jorkivimaa@gmail.com  
 
 
 

mailto:caput@elisanet.fi
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:leena.helin@tpnet.fi
mailto:irene.lankinen54@gmail.com
mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:jorkivimaa@gmail.com
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Uskallatko elää? 
Kunniapuheenjohtaja Juha Salonen 

 

 

 

”Sovinnaisten elämätapojemme ulkopuolella on asioita, jotka 
vaativat osansa, jotta joustavuutemme ja elämänrohkeutemme 
säilyisivät” Edellä oleva lainaus Kelvin Lindemanin teoksesta Isertin 
kauppahuone sai minut miettimään, mitä ovat ne asiat nykypäivänä, 
jotka sijoittuvat sovinnaisten elämäntapojemme ulkopuolelle olematta 
kuitenkaan lainvastaisia tai moraalisesti tuomittavia. Lindemanin 
teoksessa kuvataan yläluokan elämää 1700 luvun Tanskassa. Tuolloin 
moraalinen vapaus oli tietysti olennaisesti vähäisempää kuin 
nykypäivänä. Ajankohtainen on kuitenkin kysymys, miten säilytämme 
joustavuutemme ja elämänrohkeutemme. 
 
Voisimmeko tarkastella asiaa yksinkertaistamalla kysymyksen 
kaavoihin kangistumisesta? En voi moittia niitä, jotka toteavat 
nykyisen elämäntilanteensa olevan niin hyvä, ettei siihen tarvitse 
mitään lisätä tai sitä muuttaa. Jos ihminen on tyytyväinen elämäänsä 
eikä kaipaa siihen mitään lisää, hänen voitaneen sanoa olevan 
onnellinen. Jos kuitenkin haluaa elää täyttä elämää se voi vaatia 
uudenlaisia suuria tai pieniä elämyksiä ja uuden oppimista. Nämä 
seikat saattavat vaatia uskallusta, viitseliäisyyttä ja turvallisesta 
kotiympäristöstä lähtemistä.  
 
Korona-aika on ollut omiaan estämään elämästä täyttä elämää. 
Toisaalta se on antanut mahdollisuuksia uuden oppimiseen, 
uudenlaisiin käytäntöihin ja elämyksiin. Joku on ehkä löytänyt 
uudenlaisen maailman ryhtymällä lukemaan kirjoja, joku toinen on 
saattanut paneutua vaikka gastronomiaan tai erilaisiin peleihin ja 
tehtäviin. Omalla kohdallani oli korkea kynnys osallistua 
etäkokouksiin. Olin päättänyt, etten niihin osallistu, koska niissä ei voi 
kohdata ihmisiä silmäkkäin. Nyt olen osallistunut joihinkin teams-
kokouksiin ja ollut puheenjohtajana yhdessä. En vieläkään pidä 
tällaisesta kokoustamisesta, mutta olen ainakin oppinut jotakin uutta. 
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Jos, joku lukijoista ei ole retkeillyt  

luonnossa, on siihen nyt kevään ja 
 kesän koittaessa oivallinen aika.  
Liikkumiskyky on luonnollisesti  
otettava huomioon. Suuren suosion 
 saavuttanut Kintulammin retkeilyalue  
Teiskossa on helposti saavutettavissa,  
jos käytössä on oma auto tai  
kimppakyyti. Lähimmälle laavullekin  
pääsee rollaattorilla ja pyörätuolilla.  
Pidemmällä olevat kohteet ovat hyvin 
 opastettuja eivätkä polut ole mitenkään  
hankalia. 

 
 
 
                                                     

 
 
 
 
 
Kuvassa Juha mielipuuhassaan tulistelua 

                                                    metsässä ja nokipannukahvin keittoa. 

 
 
Kaupungin eläkkeelle siirtymistä helpottamaan pyrkivän ryhmän 
motto oli: Elätkö vai oletko? Saman kysymyksen voi esittää missä 
elämänvaiheessa tahansa. Ystävät – Seniorit; päätetään elää eikä vain 
olla.  
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Syksyn 2021 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 

MATILDA 
Suuri näyttämö    kuva Kari Sunnari 
lauantai 30.10. klo 13 
Vuosituhannen musikaalitapaus  
ensimmäistä kertaa Suomessa. 
Roald Dahlin kirjaan perustuva  
musikaali Matilda on hurmannut jo  
vuosia. 
Matilda kertoo epätavallisesta  
tytöstä, joka värikkään 
 mielikuvituksensa ja terävän älynsä  
turvin uskaltaa ottaa ohjat omiin käsiinsä ja muuttaa maailmaa. 
Tekijöinä on menestysmusikaalista tuttu suunnittelutiimi, jota luotsaa 
ohjaaja Samuel Harjanne. Hän on ohjannut mm. Billy Elliot, Kinky 
Boots ja Pieni merenneito. 
Näytelmässä mm. Matildoina: Alma Järvensivu, Villa Murtagh ja  
Helinä Puusa 
Jani Karvinen, Pihla Pohjalainen, Jyrki Mänttäri, Anna- Maija Tuokko, 
Petra Karjalainen, Jari Ahola, lisäksi paljon lapsinäyttelijöitä. 
Lipun hinta 62€/ viite 2011 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
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HITLER JA BLONDI 

Suuri näyttämö   kuva Kari Sunnari 
lauantai 6.11. klo 13     

Kolmetoista laulua diktaattorille, 
 saksanpaimenkoiralle ja pianolle 
Michael Baran, käsikirjoitus ja ohjaus 
- Kesäkuussa 2017 kysyin puoliksi leikilläni  
Seela Sellalta , onko hänellä vielä joku rooli,  
jonka hän haluaisi näytellä. Vastaus tuli heti:  
hän haluaisi esittää Hitleriä. Huvituin, hämmennyinkin- ja jäin 
sulattelemaan kuulemaani. Pian oivalsin: Jos Hitleriä esittää 83-vuotias 
juutalainen nainen, olen löytänyt teatterillisesti ja sisällöllisesti 
kiinnostavan ja omaäänisen tavan tuoda tämä modernin historian 
keskeisin hahmo näyttämölle. 
Muutaman viikon rohkeutta kerättyäni soitin Seela Selalle ja 
tiedustelin, vitsailiko hän vai oliko tosissaan. 
-Tosissani tietysti, vastasi Seela. –Loistavaa. No, jos minä kirjoitan 
sinulle Hitlerin, lähdetkö tekemään, kysyin. – Tottakai. Jos vain vielä 
elän. 
Ja nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin olemme valmiit esittämään 
yhteisen näkemyksen, kuka tai mikä oli miehiään Adolf Hitler. Tuo 
koditon kuljeskelija, katkeroitunut wannabe-taitelija, Tuhatvuotisen 
Valtakunnan johtaja, kokonaisia armeijoita liikutteleva korpraali, 
bestsellerkirjailija, alakuloinen sekakäyttäjä, antisemiitti, fasisti, 
vegetaristi, absolutisti jne.  Hän oli kirkuvien ihmisjoukkojen lemmikki 
ja mahtipontisiin unelmiinsa takertunut mammanpoika. Ja millaisena 
hän saattaisi näyttäytyä uskollisen mutta tarkkavaistoisen 
saksanpaimenkoiran silmin nähtynä. 
Näytelmä tuotetaan Suomen Kansallisteatterin ja Tampereen Työväen 
Teatterin yhteistyönä. 
Näyttelijät Seela Sella ja Verneri Lilja 
Pianisti Mariola Aniolek / Niina Ranta 
Kesto noin 1:45 ( ei väliaikaa) 
 Lipun hinta 40 € / viite 2037 
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KOMEDIATEATTERI 

LEVÄTKÄÄ RAUHASSA, KOMISARIO PALMU 
lauantai 4.12. klo 14 
Mika Waltarin ja Joel Elstelän teos 
Mika Waltarin luoma ikoninen etsivähahmo, komisario Frans J. Palmu 
saapuu Tampereen Komediateatterin päänäyttämölle 
ennennäkemättömässä murhamysteerissä. 
Kun upporikas häijy patriarkka löytyy kuolleena kartanon 
makuuhuoneesta, vaistoaa eläkkeelle jäänyt Palmu heti, että kyseessä 
on murha. Murhan selvittämisessä hänellä on apunaan uskollinen 
ystävänsä, etsivä Kokki sekä rikospoliisin päälliköksi kohonnut etsivä 
Virta. Oman rikkansa salaisuuksien soppaan ja Palmun elämään tuo 
nuori, suloinen kirjastoneiti, jota kohtaan komisario huomaa 
tuntevansa jotain romantiikkaan vivahtavaa. 
Rikostutkimuksen edetessä menneisyyden aaveet kaivetaan esille ja 
lopullisen totuuden paljastuminen yllättää vanhan konkarietsivänkin- 
ehkä jopa kuolettavalla tavalla. 
Ohjaus : Panu Raipia 
Näyttelijät : Aimo Räsänen Palmuna 
Kesto noin 2h15 min, sis. väliajan 
Lipun hinta 44,50€, sisältää vaatesäilytysmaksun/ viite 2053 

   
Matkat 
Teatteriretki Lahteen 
SOTA JA RAUHA  Lahden Kaupungin Teatterissa 2.12.2021 klo 13.00 
Tolstoin suurteos, klassikoiden klassikko, Sota ja rauha, kuvaa ihmisiä 
historian mahtavien voimien armoilla. YSTÄVYYS, RAKKAUS, 
ELÄMÄ, KUOLEMA  
Miten pelastaa ystävyys, rakkaus ja  
usko elämän mielekkyyteen?  
Sota ja rauha, elämä ja kuolema  
näkyvät toistensa läpi Pasi Lampelan  
kirkkaassa sovituksessa, joka herättävät  
Tolstoin henkilöt ja heidän tarinansa  
eloon tunnistettavalla ja riipaisevalla tavalla. 
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Matkan hinta on 85,00 € per henkilö, hinta sisältää teatterilipun, 
lounaan ja bussikuljetuksen. Hinta edellyttää 30 hengen ryhmää. 
Lähtö klo 9.00 tilausajopysäkiltä Tampereelta Vanhan kirkon edestä 
Matkalle ilmoittautuminen ja maksaminen 
mailis.appelstrom@gmail.com tai puh 050 561 1374 tai 
kristiina.bertin@gmail.com tai puh 040 73107547 

Matka maksetaan Tilausliikenne Timo Tuomiston tilille: 
FI16 5070 0420 0194 10 
Viestikenttään osallistujan/osallistujien nimet ja matkan kohde 
Vastaava matkanjärjestäjä Tilausliikenne Timo Tuomisto Ky, puh. 03 558 9000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:kristiina.bertin@gmail.com


~ 29 ~ 
 

 Kuvia Liiton liikuntapäivän kävelytapahtumasta 
Tampereella 6.5. 

Kuvat Jalo Virkki 
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   Toimistomme on auki vuonna 2021 
   syksyllä 23.8. – 7.12. 

 
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 tapahtumasivulla on yhdistyksen toiminta vasemmassa reunassa 
olevan valikon mukaan. 

▀ Sunnuntain Aamulehden Meno-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

