
   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

 

 
   Toimistomme on auki vuonna 2019: 
    keväällä 7.1. – 14.5. 

 
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. Numero on vaihtunut. 

 

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

▀ Sunnuntain Aamulehden järjestöpalstalta/senioriyhdistykset 
löydät 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 . 
 

     Ikälisä 
 

        47-vuotiaan 

Tampereen kansalliset seniorit ry:n 
jäsenlehti 3./2018              7.vuosikerta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Tule mukaan, älä jää yksin. 

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


    Tampereen kansalliset seniorit ry 

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

on perustettu 12.10.1971 ja sen jäsenmäärä oli vuoden 2018 alussa yli 700. 

Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Kansallinen senioriliitto ry:hyn. 

Jäsenmaksu vuonna 2019 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 (Tilinumero on vaihtunut.) 

Y-tunnus 0779533-6 

 

Jäsenlehti  Ikälisä 
Päätoimittaja:       Raimo Sillanpää  050 523 9109        

Toimitussihteeri:  Kaarina Sillanpää  050 523 9106        

Toimituskunta:     Marja Civill, yhdistyksen pj., tiedottaja                        

                             Paula Aho, yhdistyksen sihteeri  

                             Jorma Stenbäck, ilmoitushankinta 

 

Taitto ja kuvat      Kaarina ja Raimo Sillanpää 

Ikälisä lehti ilmestyy vuonna 2019   
nro 1.  25.3. , nro 2. 26.8. ja nro 3. 3.12. 

Aineisto vain sähköpostiin caput@elisanet.fi 

 ISSN 2342-3412 Painopaikka PK – Paino 

5.Välimeren risteily  
23.11. – 30.11.2019 
 
Lähde ensimmäisten mukana risteilemään Turussa rakennetulla Välimeren 
uusimmalla ja suurimmalla loistoristeiljällä Costa Smeraldalla. Valmistuu 
lokakuun lopussa ja edustaa suomalaista tinkimätöntä huippuosaamista 
yhdistettynä hienoimpaan italialaiseen designiin. 
Kauneutensa, ensiluokkaisen ohjelmasisällön, palvelun ja kulinarististen 
nautintojen ansiosta  
on se loistoristeilijöiden kruununjalokivi. Reitti: Savonna, Marseille, 
Barcelona, Mallorca, Rooma ja La Spezia 
 
 
MATKAN HINTA alk 1795€ ( tarjous Kansallisille senioreille) 
Hinta Sisältää mm kaiken tämän: 

- matkaa edeltävä yö Helsingissä, illallinen aamiainen ja 
autopaikka lomaksi 

- korkeatasoinen ja tilava kahden hengen hytti, 
palveluineen 

- ruokailut ja juomat myös baareissa, jopa kuohujuoma 
hyttiin 

- kaikki verot, satamamaksut ja palvelumaksut   
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut laivassa ja satamissa     

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Costa Cruises 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Ilmoittautuminen kaikille matkoille 
Erkki Salokangas 
erkki.salokangas@gmail.com, puh 0400-627026 

 
Pyydä myös tarkempi ohjelma.  
Huomioithan, että lippuja matkoille on rajoitetusti. 
Varauksesi jälkeen lähettää vastuullinen matkatoimisto 
Sinulle tarkemmat tiedot maksuista ja aikatauluista.  
Varaa heti, varmistat matkasi. 
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