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KOKOUSKUTSU – KEVÄTKOKOUS 
 

 
Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen Kevätkokous pidetään 
 
torstaina 10.3.2022 klo 14.00 kirjastotalo Metson Kuusi-salissa, 
Pirkankatu 2, Tampere. 
 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut sekä 
esityslistalla olevat asiat. 
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. 
Yhdistyksemme jäsen Jalo Virkki  kertoo ” Tampereen arkkitehtuurin ja 
arkkitehtien historia”  klo 13.00. 
Tampereella  10.12.2021 
Hallitus 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan, sanoo vanha sananlasku. 
Vuosikin alkaa olla lopuillaan, tätä kirjoittaessa viimeistä edellinen kuukausi 
on kohta puolessa välissä. Kesä loppui jo aiemmin. Onkohan tämä syksyn 
loppua, vai onko edessä pidennetty syysaika, kuten viime vuonna? Talvi tuli 
vasta tämän vuoden puolella, eikä sekään ollut kovin pitkä, kun jo loppui. 
Pimeä aika on tuonut jouluvalot katukuvaan – tai kausivalot, kuten nyt 
sanotaan. Valot kuin valot, pääasia, että ne ilahduttavat mieltä ja ehkä 
auttavatkin pääsemään tästä kaamosajasta taas kerran uuteen kevääseen. 
 
Tätä syksyä valaisi ehkä eniten yhdistyksemme 50 – vuotuisjuhla, jota 
koronatilanteen luomista ennakkopeloista huolimatta saimme viettää 
suurella joukolla Tampereen raatihuoneella. Vajaa 100 henkeä nautti 
juhlavasta miljööstä, musiikista ja nostattavista juhlapuheista. 
Tervehdyksensä toivat sekä kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen, että 
liittomme puheenjohtaja Anneli Taina. Kunniapuheenjohtajamme Juha 

Salosen mielenkiintoinen historiikkikatsaus toi varmasti uudemmille 
jäsenille ennen tuntematonta tietoa yhdistyksemme aiemmista vuosista. 

 
Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan, että myös tämä ikioma Ikälisämme 

loppuu! Yritämme pysyä muuttuvassa ajassa mukana, joten tulevat sähköiset 
jäsenkirjeet korvaavat paperilehden, vain nettiä käyttämättömille 
jäsenillemme tiedotteet tullaan lähettämään paperisena postitse. Samoin 
tämän lehden mukana lähetetty v:n 2022 jäsenmaksulasku on viimeinen, joka 
lähetetään kaikille paperisena. Jatkossa ja seuraavina vuosina yhä enenevä 
osa jäsenistämme tulee saamaan myös jäsenmaksulaskunsa sähköpostilla. 

 
Tämä on myös viimeinen oma tervehdykseni puheenjohtajana. 4-vuotinen 
pj-kausi päättyy vuoden vaihteeseen, ja syyskokouksessa valittu uusi 
puheenjohtaja Hilkka Kallio astuu ohjaksiin. Hän on toiminut jo kaksi 
vuotta varapuheenjohtajanamme. Puheenjohtajuutta hän on hoitanut myös 
aiemmassa kotipaikassaan Varkaudessa, Varkauden kansallisissa senioreissa. 
Hilkka Kallio on toiminut myös Pirkanmaan senioripiirin hallituksessa ja 
piirin sihteerinä. Hän edustaa Tamperetta myös Senioriliiton valtuustossa. 
Eli kokemusta löytyy!  
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Toivotan Hilkalle antoisia päiviä tulevassa tehtävässään. Ja mikä on ollessa, 
kun mukana on hallitus ja toimihenkilöt, jotka ovat myös osaavia ja tekeviä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kuvassa Senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina, nykyinen yhdistyksemme 
puheenjohtaja Marja Civill ja tuleva puheenjohtaja Hilkka Kallio 

 
Näillä sanoilla toivotan kaikille jäsenillemme terveyttä ja hyvää 
vointia, ja kaikkea hyvää mukavassa seniorijoukossamme.  
Kerhoissa ja jäsentilaisuuksissa tavataan.  
 
Toivotan teille myös hyvää joulun odotusta ja entistä parempaa Uutta 

vuotta! 
Marja Civill 

 

 
Tervehdys toimistolta 
Toimistomme päivystysaikoina maanantaisin ja tiistaisin klo 10–13 voi tulla 

poikkeamaan ja tutustumaan myös ilman varsinaista asiaa. Tervetuloa! 
Kuninkaankatu 13 B, ovikello löytyy nimellä Kokoomus. 
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Kädessäsi on viimeinen Ikälisä-lehti 
 
Keväällä 2013 koottiin toimituskunta Raimo Sillanpään johdolla ja aloitteesta 
tuottamaan yhdistykselle oma lehti epäsäännöllisen säännöllisesti 
lähetettävien jäsenkirjeiden sijaan. 
Silloinen hallitus hyväksyi nimikisan jälkeen allekirjoittaneen ehdotuksen, 
joten nimeksi tuli Ikälisä. 
 

       Ikälisä 
 

 

Tampereen Kansalliset Seniorit ry 

   jäsentiedote 3./2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tule mukaan, älä jää yksin. 

 

Tätä tiedotetta lähetetään lähes tuhanteen 

kotiin Tampereen alueella. 
 
 
Ensimmäisessä numerossa ( tiedote 3 ), joka ilmestyi elokuun lopussa 2013, 
oli mm kirjoitus  Tampereen senioreiden monivuotisen voimahahmon, Elli 
Ahoinniemen muistoksi Tuomiokirkossa pidetystä upeasta konsertista. 
Lehti muodostui sittemmin monipuoliseksi, tulevista tapahtumista, kerhojen 
toiminnasta, retkistä ym kertovaksi ”oikeaksi” lehdeksi. 
Viime vuosina Ikälisä on ollut luettavissa myös kotisivuillamme, jopa ennen 
paperilehden ilmestymispäivää. Digiaika on tullut toimintaamme paitsi 
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yhteiskunnan taholta, myös liiton ohjaamana, uudemmalle jäsenikäpolvelle 
jo työelämässä. 
Meidän senioriyhdistyksessä on pysyttävä ajassa mukana. Jo pari vuotta 
ilmassa olleet ajatukset ottaa sähköinen tiedottaminen varsinaiseksi 
käytännöksi konkretisoituvat. Se tarkoittaa, että Ikälisän painattaminen ja 
postittaminen päättyy tähän numeroon, ja tiedotus hoidetaan ensi vuoden 
alusta alkaen etupäässä sähköisillä jäsenkirjeillä ja -tiedotteilla. 
 
Jäsenmaksulaskutus muuttuu myös. Tämän viimeisen lehtemme liitteenä 
postitetaan vielä jäsenmaksulaskut paperisena, jatkossa nekin tullaan 
lähettämään sähköpostitse. 
Poikkeuksena ne jäsenet, jotka vuosi sitten vastasivat Ikälisässä olleeseen 
kyselyyn, ja ilmoittivat haluavansa lehden paperisena. Heille lähetetään sekä 
tulevat jäsenkirjeet ja -tiedotteet, että jäsenmaksulaskut vielä paperisena 
postitse. 
 
Raimo Sillanpää, joka on näinä lehden 9 ilmestymisvuonna ollut lehden 
päätoimittaja, taittaja, ilmoitusten, kuvien ja kirjoitusten vastaanottaja, 
hoitanut valmiin koosteen painettavaksi ja vielä toimistolle postitettavaksi, 
ilmoitti jäävänsä tämän vuoden päättyessä henkilökohtaisten kiireidensä 
vuoksi ”eläkkeelle” lehden teosta. Digiaikaan siirtyminen ja paperisen 
lehden toimittamisen päättäminen osuvat näin kohdakkain. 
Toimituskunnassa koko 9 v mukana olleena, ja päätoimittajan urakkaa 
vierestä seuranneena voin vain kiittää sydämellisesti Raimoa meidän 
kaikkien puolesta näistä Ikälisä vuosista, ja toivottaa hänelle tästäkin työstä 
antoisia vapaavuosia! 
 
Marja Civill 
 

 
 
 

 



~ 7 ~ 
 

Yhdistyksemme 50-
vuotisjuhlaa pidettiin 
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 

 

 

 

Puheenjohtajamme Marja Civillin tervehdyssanat 
juhlassamme 
 
Arvoisat Tampereen kaupungin pormestari ja apulaispormestari, 
arvoisa Kansallisen senioriliiton puheenjohtaja, 
yhdistyksemme kunniapuheenjohtaja, 
hyvät juhlavieraat 
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Viime sunnuntaina, 10. lokakuuta, tuli 50 vuotta siitä, kun Kansallinen 
senioriliitto perustettiin Helsingissä v. 1971. 
Jo kaksi päivää sen jälkeen, 12.10. rekisteröitiin tänne oma senioriyhdistys, 
Tampereen kansalliset eläkeläiset. Nimi muutettiin sittemmin Tampereen 
kansalliset seniorit -muotoon v. 1974. 
Tänään juhlimme nimenomaan oman yhdistyksemme 50 -vuotista taivalta, 
josta voimme olla syystäkin ylpeitä. 
Sen todistavat yli 20 erilaista harrastuskerhoamme, vireä osallistuminen 
niiden lisäksi kulttuuritapahtumiin , matkoihin ja retkiin. 
Toimintamme keskittyy jäsenten henkisen ja fyysisen vireyden 
ylläpitämiseen, korostaen yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen kanssakäynnin 
tärkeyttä. 

 
Tule mukaan, älä jää yksin! 
 
Näillä sanoilla toivotan teidät  
kaikki sydämellisesti tervetulleeksi,  
toivon, että viihdytte juhlassamme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopuksi Marja Civill luovutti  
pormestari Anna-Kaisa Ikoselle 
senioriliiton viirin, kiitokseksi  
kaupungille mahdollisuudesta 
viettää 50 v. juhlaa raatihuoneella. 
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Anneli Taina, Senioriliiton puheenjohtaja 
Kansallisen senioriliiton puolesta haluan lämpimästi onnitella 
juhlivaa Tampereen kansalliset seniorit ry:tä 50 vuoden toiminnasta. 
Tampereen yhdistys on oma yhdistykseni ja siksi on ilo tuoda liiton 
puheenjohtajana tervehdys tähän juhlaan.  

 
 
 
Tampereen yhdistys on perustettu pari päivää liiton perustamisen jälkeen.  
Kansallinen senioriliitto perustettiin 10.10.1971, yhdistys 12.10.  Ennen tätä 
oli jo perustettu muutama yhdistys ja koko syksy perustettiin uusia.  
Innostus oli suurta.   
Kokoomus toimi eläkeläistoiminnan virittäjänä. Vasemmisto ja keskusta 
olivat jo aiemmin perustaneet omat järjestönsä. Kokoomuksen jäsenyydestä 
liitto erosi jo vuonna 1977.  Edunvalvonnassa kullakin eläkeläisjärjestöllä on 
edelleen hyvät yhteydet puolueisiin, mutta puoluepolitiikkaan 
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eläkeläisjärjestöt eivät osallistu. Yhdistykset olivat alkujaan nimeltään 
kansallisia eläkeläisseuroja, nykyään kansallisia senioriyhdistyksiä.  Liiton 
alkuperäinen nimi Kansallinen Eläkeläisliitto muutettiin 1996 Kansalliseksi 

senioriliitoksi.  
Liiton perustamiskokouksessa oli paikalla osallistujia 63 ja tänä päivänä 
jäsenmäärä on yli 24.000. Yhdistyksiä on kaikkiaan 158 ja piirejä 14. 
Tampereen yhdistys on jäsenmäärältään liiton kolmanneksi suurin. Turku 
johtaa vielä ja on ykkösenä. Tampereelle tyypillistä on hyvin aktiivinen 
kerhotoiminta. Yhdistykselle tehty onnitteluvideo kuvaa hyvin toiminnan 
laajuutta ja monipuolisuutta. 
Hyvät kuulijat 
Viiden vuosikymmenen aikana on Suomi kehittynyt ja maailma muuttunut.  
Jäsenemme ovat olleet maamme rakentamisessa vahvasti mukana. 
Tampereen yhdistyksen ja liiton perustamisvuonna 1971 elettiin 
yhteiskunnallisesti värikästä aikaa ja Eurooppakin oli aivan toisenlainen kuin 
tänään.   Naapurinamme oli Neuvostoliitto, Itä-Saksa ja Jugoslavia olivat 
voimissaan ja Urho Kekkonen presidenttinä. Elettiin kylmän sodan aikaa.  
Nyt Suomi on EU:n jäsen ja aktiivinen toimija kansainvälisesti.  Liittomme on 
myös mukana kansainvälisessä toiminnassa ESU:ssa (European Seniors´ 
Union), jonka perustajajäsen liitto on.   
Liiton ja yhdistysten aloittaessa toiminnan 50 vuotta sitten tarkoituksena oli 
yhteenkuuluvuuden tunteen lujittaminen sekä tukea, valvoa ja edistää 
eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä. Sosiaalista 
turvallisuutta haluttiin vahvistaa ja jakaa yhteiskunnan 
sosiaaliturvapolitiikkaa koskevaa tietoutta. Perustavassa kokouksessa 
määritellyt tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia.   
Kokoomus toimi täällä Tampereellakin tukena, kun eläkeläisjärjestöä 
perustettiin.  Pormestari emeritus Timo P. Nieminen kertoi toimineensa 
apuna yhdistyksen perustamisessa.  Hän oli silloin Kokoomusnuorten 
puheenjohtaja ja töissä pankissa. Hän arveli, että siksi hänen apuaan 
pyydettiin perustamisen hallinnollisiin asioihin tueksi.   
Tamperelaisilla on liiton kannalta ollut mielenkiintoinen rooli liiton 
alkuvaiheessa. Tamperelainen Anna-Maija Urkola on ollut liiton 
ensimmäisen historiikin kirjoittajana.   
Historiikin mukaan liiton ulkoisen kuvan terävöittämiseksi päätettiin 
hankkia jäsenmerkki ja yleistunnus sekä liiton lippu ja viiri.  Näiden 
toteuttamisessa toimi Tampereen Kansallinen eläkeläisseura aktiivisesti. 
Merkkien ja lipun suunnittelija oli taiteilija K.F.Lehtonen Tampereelta.   
Liittohallitus hyväksyi tunnukset joulukuussa 1972.  Minua sykähdytti 
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erityisesti lippulinna sunnuntaina, kun Finlandia-talon tangossa liehuivat 
omat lippumme Suomen lippujen rinnalla liiton 50-vuotisjuhlan kunniaksi. 
En ole ensimmäinen liiton tamperelainen puheenjohtaja.  Liiton 
pääsihteerinä toimi 1974-77 majuri Ahto Sinkkilä, jota oli tarvittu apuun 
liiton tehtävien ruuhkautuessa.  Samaan aikaan puheenjohtajana toimi 
Kaarlo Pitkänen Tampereelta.  Liiton historiikki kertoo heidän valmistelleen 
liiton toimiston siirtämistä Tampereelle, tämä kun on lähempänä toimijoita 
kuin Helsinki.  Kokoomuksessa asiaa ei kuitenkaan hyväksytty eikä asia 

edennyt, joten liiton toimisto on edelleen Helsingissä liiton omissa 
huoneistoissa Kansakoulukadulla.   
Monet Kansallisen senioriliiton yhdistykset saavat omissa sijaintikunnissaan 
tukea kunnalta tai seurakunnalta.  Tampereen kaupungin tuki kansallisille 
senioreille on merkittävä.  Kaupunkien ja kuntien kannattaa tukea 
eläkeläisten toimintaa, koska järjestöt vahvistavat eläkeläisten toimintakyvyn 
säilymistä ja ovat monella tapaa helpottamassa arkea.  
Aktiivinen toiminta järjestössä ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja 
ylläpitää fyysistä ja henkistä kuntoa. Kun kuntien rooli hyvinvointialueiden 
perustamisen yhteydessä muuttuu, on erittäin tärkeää varmistaa, ettei 
kuntien tuki vähene. Liiton valtuusto esitti juuri tällä viikolla kannanoton 
liikunnan tukemisen tärkeydestä kunnissa. 
Senioriliiton ja yhdistystemme tärkeä tehtävä on valvoa eläkeläisten etuja ja 
edistää hyvinvointia.  Vanhusneuvostot ovat edunvalvonnassa yksi tärkeä 
väylä ja on erinomaista, että Tampereen kansalliset seniorit ovat vahvasti 
mukana Tampereen vanhusneuvostossa.  Puheenjohtaja on yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja Juha Salonen. Onnittelut. 
Vuoden 2023 alusta palvelutoiminnan aloittavat hyvinvointialueet ja niihin 
liittyvät aluevaalit ensi vuoden tammikuussa ovat ajankohtainen ja 
merkittävä edunvalvonnan kohde. On tärkeää, että me seniorit vaikutamme 
aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen jo valmisteluvaiheessa. Piirien ja 
yhdistysten kannattaa hankkia tietoa suunnittelusta ja mahdollisuuksien 
mukaan on vaikutettava jo tässä vaiheessa.  Ns. vatet, väliaikaiset 
toimielimet valmistelevat parhaillaan uudistusta.  Päätöksiä aletaan tehdä 
ensi vuoden maaliskuussa, kun valtuustot aloittavat, joten vauhti on kova.   
Hyvinvointialueille perustetaan vanhusneuvostot, joiden kautta mm. on 
mahdollisuus vaikuttaa. Pidetään huoli siitä, että meillä senioreilla on 
täällä Pirkanmaalla vaikutusmahdollisuuksia sekä alueen valtuustossa että 
vanhusneuvoston kautta. 
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Hyvä juhlayleisö 
Meidän arvomme ovat tänään elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuun 
ottaminen itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostaminen ja perinteiden 
kunnioittaminen.   
Meneillään olevan liittokokouskauden ja juhlavuoden teemaksi valitsimme 
yhdessä ”Rohkeasti tulevaisuuteen”. Rohkeus, myönteinen asennoituminen 
uuteen ja oppimisen ilo auttavat meitä pärjäämään ja yhdistystoiminta on 
tässä tukena. 

Tulevina vuosikymmeninä tarve ja kysyntä senioritoiminnalle kasvavat 
entisestään. Liittomme haluaa tänään ja tulevaisuudessa olla Suomen 
kiinnostavin senioritoimija.  Haluamme mahdollistaa ja toteuttaa 
monipuolista toimintaa. Jäsenmäärän kasvulle ja toiminnan laajenemiselle on 
hyvät näkymät, koska ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti.    
Tampereella asuu tällä hetkellä n. 45 000 yli 65-vuotiasta ja tämä määrä 
kasvaa tulevina vuosina. Saamme varmasti mukaan toimintaamme uusia 
jäseniä, kun tarjoamme mielekästä ja kiinnostavaa tekemistä ja 
harrastustoimintaa ja jaamme tietoa toiminnastamme.  Ilahduttavaa on se, 
että olemme saaneet uusia jäseniä myös pandemian aikana.  

Hyvät ystävät Näiden ajatusten kera haluan liiton puolesta kiittää 
Tampereen kansalliset seniorit ry:tä monipuolisesta ja aktiivisesta 
toiminnasta senioreiden parhaaksi Tampereella.  Onnittelen 
yhdistystä ja toivotan tuleville vuosikymmenille menestystä ja intoa 
”rohkeasti tulevaisuuteen” teemamme hengessä. 

Musiikkia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Musiikkia esittivät oopperalaulaja Juha Uusitalo, säestäjänä Kristian Attila piano 
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Tampereen kansalliset seniorit ry 50 vuotta 
Raatihuone 16.10.2021  
 

Juha Salonen,  
kunniapuheenjohtaja   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juhlatoimikunta on otsikoinut puheenvuoroni Historian havinaa. 
Mielenkiinnosta suomen kieltä kohtaan ja jotten puhuisi asian vierestä 
selvitin, mitä tarkoittaa havina. Nykysuomen sanakirjan mukaan havina on 
onomatopoeettinen ilmaisu, joka tarkoittaa kahinaa, suhinaa, huminaa. 
Esimerkkeinä ovat: lehtien havina ja kurkien palajavat parvet yli kattojen 
havisten. Otsikko on runollinen ja antaa puhujalle suuren sisällön vapauden, 
kunhan sisältö liittyy Tampereen kansalliset seniorit ry:n menneeseen aikaan. 
Puheenvuoroni faktatiedot ovat yhdistyksen vuosikertomuksista ja 
jäsenrekisteristä. Omakohtaiset kokemukseni yhdistyksessä alkavat vuodesta 
2005. 
Yhdistyksen perustaminen ja ensimmäinen toimintavuosi 
Suora lainaus on Tampereen Kansallinen Eläkeläisseura ry:n 
toimintakertomuksesta vuodelta 1972. ”Tampereella ja sen 
lähiympäristössä asuvien porvarillisen maailmankatsomuksen omaavien 
eläkeläisten keskuudessa muodostettiin lokakuussa 1971 työvaliokunta, 
jonka tehtävänä oli perustaa Eläkeläisseura, joka toimii ja tekee työtä 
myös kansallisesti ajattelevien eläkeläisten keskuudessa.” Toimikunta 
perusti Tampereen kansallisten eläkeläisten seuran 12.10.1971 ja kutsui 
asiasta kiinnostuneita eläkeläisiä keskustelemaan Suomalaiselle Klubille 

11.11.1971. Tilaisuuteen saapui yli 600 eläkeläistä, jotka kirjoittautuivat 



~ 14 ~ 
 

seuran jäseniksi. Perustetun seuran syyskokous pidettiin ja 29.11.1971. 
Kokouksessa valitut luottamushenkilöt saivat ohjeen muodostaa kiireesti 
tarvittavat kerhot ja piirit sekä etsiä tarpeelliset toimitilat. Perustamisen 
jälkeen vuonna 1972 innostus kansallisten seniorien yhdistystoimintaan 
näkyi yleisiin kokouksiin osallistumisena. Kolmessa seuraavassa 
kokouksessa oli läsnä 280, 220 ja 240 jäsentä.  
 
(Tätä innostusta voi nyt vain arvostaa ja kadehtia. Ajat ovat muuttuneet. Nyt 
yhdistyksen jäsenten yhteistoiminta ja tapaamiset ovat keskittyneet 
kerhoihin. Yleiset kokoukset ovat menettäneet suuren osan 
kiinnostuksestaan.) 
 
Yhdistyksen nimen muutos 
Kansainvälisessä yhteistoiminnassa oli eläkeläinen sanana koettu vaikeaksi. 
Eläkeläisliitto pani nimimuutoksen vireille. Tampereen kansalliset seniorit 

nimi otettiin käyttöön lokakuussa 1997. 
 
Poliittinen sitoutuminen ja edunvalvonta 
Kokoomuspuolue aktivoitui eläkeläisten suhteen vuonna 1971 sen jälkeen, 
kun vasemmistoon oli perustettu kaksi eläkeläisjärjestöä. Pohjois-Hämeen 
kokoomuspiirissä oli syyskesän aikana valittu perusjärjestöihin yhdysmiehet, 
jotka muodostivat piiriin eläkeläistoimikunnan. Toimikunta perusti 
Tampereen kansallisten eläkeläisseuran 12.10.2071. Eläkeläisliiton 
kokouksessa 13.5.1972 oli esillä kansallisten eläkeläisseurojen liittyminen 
kokoomuspuolueeseen. Tamperelaiset liittokokousedustajat oli valtuutettu 
äänestämään sen esityksen puolesta, joka edellytti kansallisten 
eläkeläisseurojen liittymistä puolueeseen. Tampereen yhdistyksessä 
puolueeseen liittyminen ei ollut yksimielistä. Kahden erisuuntaisen 
päätöksen jälkeen yhdistys kuitenkin liittyi vuonna 1972 Pohjois-Hämeen 
kokoomuspiiriin ja sen kautta puolueeseen. 
Vuonna 1978 tilanne muuttui, kun Raha-automaattiyhdistyksen avun 
ehdoksi asetettiin sitoutumattomuus. Sen seurauksen Tampereen 
kansallisten eläkeläisten yhdistys sekä Kansallinen Eläkeläisliitto erosivat 
puolueesta. 
Paikallisen edunvalvonnan on nähty edellyttävän jonkinasteista poliittista 
sitoutumista. Vaikka yhdistyksemme on sitoutumaton, ovat useat entisistä ja 
nykyisistä jäsenistä kokoomuspuolueen jäseniä. Osa heistä on ollut ja on 
myös aktiivisia kunnalliseen päätöksentekoon osallistuvia. Kansallinen 
senioriliitto kannustaa jäseniä ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa ja kerää tietoja 
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kunnanvaltuustoihin valituista jäsenistä. 30 vuotiskertomuksesta löytyy tieto, 
jonka mukaan vuonna 2001 aloittaneessa kaupunginvaltuustossa oli kuusi 
yhdistyksen jäsentä. Näistä yhdestä tuli sittemmin Tampereen pormestari. 
Merkittävä elin ikäihmisten edunvalvonnassa on kaupungin 
vanhusneuvosto. Nyt lakisääteistä vanhusneuvostoa edelsi toimielin, jonka 
nimi oli ensin eläkeläisneuvosto ja sitten vanhusneuvosto. Yhdistyksellämme 
on ollut vahva edustus vanhusneuvostossa alusta alkaen. Yksi kolmesta 
jäsenestä on ollut usein puheenjohtajana. 
 
Kaupungin tuki 
Ennen Kansallisen eläkeläisseuran perustamista Tampereella toimi kaksi 
vasemmistolaista eläkeläisjärjestöä. Kaupunki myönsi vuonna 1971 näille 
seuroille kummallekin 3000 mk:n toiminta-avustuksen (30 vuotiskertomus). 
Eläkeläisseuran anomus samansuuruisesta toiminta-avusta talvella 1972 
aiheutti valtuustossa pitkän keskustelun, jota aamulehtikin värikkäästi 
selosti. Avustusta myönnettiin 1000 markkaa. Sittemmin kaupungin 
toiminta-avustus kolmelle Tampereen suurimmalle eläkeläisjärjestölle on 
vakiintunut ja kullekin samansuuruinen. 
Kaupungin tuki on vaihdellut suuresti vuosien mittaan. Vuonna 1991 alkoi 
tuen leikkaaminen niin, että se laski vuoteen 1995 mennessä 37500 markasta 
9000 markkaan. Nykyinen tuki on varsin tyydyttävä 15.000 euroa. Vuodesta 
1994 kaupunki on kuitenkin perinyt suuren osan avustuksesta takaisin 
kokoontumistilojen vuokrina. Toiminnan alussa kaupunki vastasi 
Kuninkaankatu 13 kerhohuoneen vuokrasta ja antoi muita tiloja käyttöön 
vastikkeetta. 
Yhteistoiminta 
Alkuaikojen epäluuloista huolimatta perustettiin vuonna yhteistoimintaelin 
1974 Kolmen kopla, joka sittemmin on saanut nimen 3Ely. 3Ely:n 
muodostavat Tampereen kansalliset seniorit ry, Eläkkeensaajien Tampereen 
yhdistys ry sekä Tampereen eläkeläiset ry – eli kolme suurinta tamperelaista 
eläkeläisten järjestöä. Kolmen koplan ja 3Elyn tavoitteena on ollut vaikuttaa 
eläkeläisten asemaan ja toimeentuloon valtakunnallisella tasolla ja 
Tampereella. Lisäksi yhdessä on järjestetty monipuolista virkistystoimintaa 
eläkeläisille Tampereella. Pysyvinä asioina, joihin on pyritty vaikuttamaan 
valtakunnan tasolla, ovat eläkeläisten verotus ja ns. taitettu indeksi. 
Yhdistyksen kuoroilla Keloilla ja Katajaisilla on merkittävää yhteistoimintaa 
seurakuntien kanssa. Vastikkeeksi kuorot saavat maksutta käyttöön 
harjoitustilan Pyynikin pappilasta. Seurakuntayhteistyön puitteissa yhdistys 
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saa käyttöönsä vanhan kirkon tilat musiikkihartausta varten kerran 
kuukaudessa. 
Tampereen kansalliset seniorit ovat mukana Pirkanmaan kansallisen 
senioripiirin toiminnassa. Yhdistyksellä on edustajansa myös Kansallisen 
senioriliiton valtuustossa. Liiton puheenjohtaja Anneli Taina on 
yhdistyksemme jäsen. Piiritason yhteistoimintaelimenä toimiin 
Piiriyhdistysten neuvottelukunta, jonka jäseninä ovat piiritason 
eläkeläisyhdistykset. 
 
Kerhot ja jäsenistö 
Seniorien toiminnan keskiössä ovat olleet alusta alkaen erilaiset kerhot ja 
harrastuspiirit. Osa kerhoista on jatkanut toimintaansa tähän päivään asti. 
Jotkut kerhot ovat hiipuneet pysyvästi – jotkut ovat uudistuneina aloittaneet 
toiminnan uudelleen. 
Toiminnan alussa yhdistyksessä oli kolme kuoroa: Sekakuoro Kannel, 
mieskuoro Kelot ja naiskuoro Katajaiset. Sekakuoro Kannel mainitaan vielä 
25-vuotiskertomuksessa mutta sen ”toiminta loppui voimien uupumisen 
vuoksi” sanotaan 30 vuotiskertomuksessa. Nyt sekä Kelojen että Katajaisten 
toiminta on aktiivista. Kumpikin kuoro on julkaissut oman historiikkiinsa. 
Kielien harrastaminen kerhoissa on ollut monipuolista. Kielikerhoja on 
perustettu ja lopetettu useissa kielissä. Tällä hetkellä toiminnassa on vain 
saksan kerho. Aikaisemmin kerhoissa harrastettuja kieliä ovat: englanti, 
espanja, ruotsi, unkari ja venäjä. Muita historian havinaan uupuneita kerhoja 
ovat olleet miesten kerho ja naistenkerho, näytelmäkerho, historian kerho, 
shakkikerho, ratsastuskerho, taj-ji  -voimistelu, yhteiskunnallisten asioiden 
kerho ja hengellinen kerho. Hengellisen kerhon tehtävää täyttävät nykyisin 
joka kuukausi Vanhassa kirkossa järjestettävät musiikkihartaudet. 
Kuorojen lisäksi jo koko yhdistyksen 50-vuotistaipaleen ovat olleet koossa 
askartelukerho (nykyisin nimellä kädentaidot), taidekerho Maalikot, bridge 
ja canasta -kerho, jooga kerhot, kirjallisuuskerho, muistijumppa kerho 
(nykyisin aivojumppa) ja tanhukerho sekä erilaiset vesivoimistelukerhot. 
Kävelykerho on vastikään kokenut uuden tulemisen. Nykyistä digikerhoa 
ovat edeltäneen erilaiset ATK- kurssit. Matkoja kotimaahan ja ulkomaille on 
järjestänyt runsaasti matkailukerho, jonka jäseniksi kirjattiin viimeksi kaikki 
matkoille osallistuneet. Matkailukerhon nimeä ei osallistuneista ole enää 
käytetty. Matkoja ovat järjestäneet toimihenkilöt eri nimikkeillä, esim. 
matkavastaava. Nykyisin matka-asiat ovat hallituksessa esillä hallituksen 
jäsenen toimesta. Covid-viruksen takia matkoja ei ole järjestetty. Vasta 
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perustettu kävelykerho on kuitenkin antanut jäsenille mahdollisuuden 
tutustua kävellen kotikaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. 
Yhdistyksen 25-vuotiskertomuksesta voi havaita, että jäsenmäärä on 
vuodesta 1991 ollut laskussa. Sanottuna vuotena oli kirjoissa 1362 jäsentä. 
Jäsenmäärä oli vuoteen 1995 mennessä laskenut 869 jäseneen. Vuonna 2001 
kirjoissa oli 885 jäsentä. Sen jälkeen kirjoissa olevien jäsenten määrä ylitti 
1000 jäsentä, joista osa oli ns. kuolleita sieluja. Vuosikausiin kirjoista ei oltu 
poistettu jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä. Ryhtiliikkeen jälkeen on 
kirjoista poistettu kaikki ne, jotka eivät ole maksaneet muistutuksesta 
huolimatta jäsenmaksua. Viimeisen tiedon mukaan tämä hetkinen 
jäsenmäärä on 739. Pisimpään edelleen kirjoissa oleva jäsen on liittynyt 
yhdistykseen 31.12.1985. Sata vuotta täyttäneitä jäseniä on kaksi. 
 
Lopuksi 
Yhteiskunnan ja poliittisen ilmapiirin muuttuessa on alkuaikojen suuri 
innostus osallistua porvarillisen eläkeläisjärjestön toimintaan vähentynyt. 
Osa nykyisistä jäsenistä on aktiivista joukkoa ja he osallistuvat erityisesti 
kerhotoimintaan. Suuri osa tuntuu olevan kannattajajäseniä, jotka vain 
harvoin osallistuvat - esim. varaamalla lippuja teatteriesityksiin. Alussa esillä 
olleet kunnianhimoiset hankkeet, kuten palvelutalon rakentaminen ovat 
menettäneet osin ajankohtaisuutensa kaupungin edistäessä vanhusten 
palveluyksiköiden rakentamista. Kaupungin vanhusneuvosto esitti 
kaupungin kultturipääkaupunki -hakemukseen liittyen senioritalon 
rakentamista Tampereelle palvelemaan monipuolisesti ikäihmisten 
kulttuuriharrastuksia. Eläkeläisjärjestöjen kannattama ehdotus ei saanut 
kannatusta kaupungin toimielimissä. 
 

Suuri ongelma eläkeläisjärjestöjen toiminnan 
organisoinnissa Tampereella on sopivien ja vuokraltaan 
kohtuuhintaisten tilojen puute. Yhteistoimintaelin 3-Ely ja 
vanhusneuvosto ovat tehneet useita aloitteita kaupungille 
tilaongelman ratkaisemiseksi. Tuloksena on ollut vain 
erilaisia selityksiä.  
Tampere on julistautunut ikäystävälliseksi kaupungiksi. 
Sen soisi näkyvän nykyistä paremmin kaupungin 
päätöksenteossa. 

 



~ 18 ~ 
 

Katajaiset, Heta Hirvisaari 
 
Tampereen Kansallisen Eläkeseuran perustamista vuoden 1971 lopulla 
seurasi vilkas harrastustoiminnan kehitys. Vuonna 1977 perustettua 
naiskuoroa  ryhtyi johtamaan Jussi Laakso, jolle naiskuoro oli  uusi kokemus.  
Hän johti kuoroa 10 vuotta, mikä oli kiitettävä saavutus. 
 
Merkittävä suku kuoromme 
 historiassa on Kostiaiset. 
 Äiti Katri Kostiainen oli  
perustamassa kuoroa ja  
hänen ehdotuksestaan kuoron  
nimeksi tuli Katajaiset.  
Hänen tyttärensä  
Pirjo Kostiainen liittyi  
Katajaisiin vuonna 2011.  
Pirjon sanoin "Katajaiset ei ole  
aivan turha kuoro, olemme  
enemmän kuin ennakkoluulot 
lupaavat."    Katajaiset 25 vuotta 
Pirjon veljen Pekka Kostiaisen lauluja on ohjelmistossamme ollut kauan 
Armahan kulku ja Voi kun mie mokoman saisin mm. Hengellisen musiikin 
kirkkokonsertissa syyskuussa  2021  lauloimme kolme laulua Pekka 
Kostiaisen Ylistysmessusta. 
Kun vuonna 2008 saatiin kuoron johtajaksi vauhdikas persoona Lasse 
Kautto, toiminta vilkastui huomattavasti. Lassen kanssa teimme kolme 
esiintymismatkaa, Espanjan Fuengirolaan, Viron Tarttoon ja Ruotsin 
Oxelösundiin. Espanjasta jäi  
mieleen, kun Händel-kuorolta  
perimissämme liiloissa pitkissä  
kaavuissa liihotimme junalla 
 esiintymispaikkaan  
Benalmadenaan kuin  
nunnajoukko. Tartossa 
 esitimme virolaisen  
Alo Ritsingin lauluja, jotka 
olimme opetelleet laululeirillä 
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Turun Kakskerrassa viikonlopun aikana. Konsertissa saimme kuulla, että itse 
säveltäjä on yleisössä.  
Persoonallisuuksia on kuorossamma ollut ja on edelleen. Yksi heistä oli 
Leena Jokela-Nikulainen. Hän oli oopperatasoinen laulaja. Mieleen ovat 
jääneet hänen Italiassa oppimansa äänenavaus-metodinsa, josta saimme 
ammentaa uutta muutaman vuoden ajan. .Hän oli laulanut Nekalan 
lapsikuorossa ja levyttänyt legendaarisen Kesäillan valssin. Hänellä oli 
tapana virittää laulu vaikka bussissa tai sairaalapotilaana. Niinpä hän oli 
vähällä laulaa jonottaessamme pääsyä Granadassa sijaitsevaan Alhambran 
palatsiin. Siitä olisi seurannut hänelle automaattisesti porttikielto alueelle.  
Perinteisiä tapahtumia on kehittynyt ajan saatossa. Vuosituhannen 
molemmin puolin oli kuorolla ollut tapana 4.6. Puolustusvoimien 
lippujuhlanpäivänä käydä laulamassa Leinolan metsässä sijaitsevalle 
Mannerheimin patsaalle tietysti ilman yleisöä. Kuorotoiminnan kannalta 
antoisampi traditio on ollut vuodesta 2009 Kelojen kanssa TYL:sssa järjestetty 
Ystävänpäiväkonsertti, josta on tullut yleisön suosikki, sali on aina täysi. 
 
Lasse Kauton kanssa pidimme yhteisen viimeisen liikuttavan 
kirkkoavustuksen vuonna 2011 Ruotsin matkalla. Onneksi saimme samana 
vuonna kuoromme johtajaksi taitavan, vaativan ja luotettavan   Jussi 
Tammisen. Hän ei ole epäillyt kykyjämme ottaen ohjelmistoomme 
vaativiakin teoksia. Hänen johdollaan olemme paneutuneet erityisesti 
virolaisen Sirje Kaasikin tuotantoon. Esitimme hänen laulujaan 
vieraillessamme Haapsalussa v. 2017.. Latinan kielikin alkaa sujua, kun sillä 
kielellä on tullut aika paljon laulettua. 

Kahden viimeisimmän johtajamme 
iloksi olemme halunneet valmistaa 
torkkupeiton. Lasse Kautto sai sen 
lähtiäislahjaksi ja Jussi Tamminen 
viime vuonna 2020 
koronakurimuksen lohdutukseksi. 
Kun on iso naiskuoro niin sellaisen 
aikaansaaminen on helppoa. 
Jokainen kutoo 10x10 cm:n neliön 
lapun villalangasta, innokkaimmat 
tietenkin useamman. 
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Jussin johdolla olemme jatkaneet avustamista Kansallisten Seniorien 
Vanhassa kirkossa kuukauden 1. maanantaina pitämässä 
hartaustilaisuudessa. Ehdimmepä käydä Jussin kanssa v. 2019 Fuengirolassa 
uudemman kerran, monelle se oli ensimmäinen. Kuoroharrastus avartaa 
myös matkailumielessä. Malagassa tutustuimme Picasso -museoon ja 
Rondassa Espanjan vanhimpaan härkätaisteluareenaan. Tula tuulan tuli tuli 
tei on kuoron nimikkolaulu. Se lauletaan jokaiselle uudelle jäsenelle tai jos on 
merkkipäivä tai vaan omaksi iloksi. 
 
Olemme kiitollisia seurakunnalle, että saimme jatkaa lauluharjoituksia 
Pyynikin pappilassa viime talven ja kevään koronarajoitusten mukaan 
pienissä ryhmissä. Laulutuntuma ja vireys pysyi yllä. 
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Viisi vuosikymmentä mieskuorolaulua  
Lauri Hirvonen 

 

”Pyynikin vanhan pappilan kokoustilan ovi aukeilee tiheään tahtiin. Sisään 

tulee harmaantuneita miehiä salkut, kassit tai kansiot käsissä. Salissa käy 

keskustelun sorina. Vaihdetaan kuulumisia, tarkastellaan syksyn merkkejä. 

Kuuluu naurunremahduksia. Tampereen Kansallisten Senioreitten 

mieskuoro Kelot on kokoontunut viikottaiseen harjoitukseensa”. Näin 

tiedottajamme Mauno Rissanen luonnehti Mieskuoro Kelojen arkea vuonna 

2013. 

 

Innokasta kuorolauluharrastusta pian viisi vuosikymmentä – taitavien ja 

innostavien kuoronjohtajien opastuksella. Tähän lauseeseen voisi kiteyttää 

Mieskuoro Kelojen puolivuosisataisen taipaleen. Mutta mistä tuo Kelot-nimi 

on lähtöisin? Historiikki kymmenen vuoden takaa kertoo, että nimi on 

peräisin kuoronjohtaja Eero Paavolan tokaisusta: ”Niinhän te olette kuin 

kelot: harmaita päältä ja lahoja sisältä”. Kuoron nimi viittaa kauniin 

harmaaksi vanhentuneeseen kelopuuhun, mutta Paavola ei tainnut tietää, 

että ytimeltään kelo on tervettä ja käyttökelpoista moneen tarkoitukseen. 
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Keloihin tulemiseen liittyy monta tarinaa. Tampere-talon konsertissa istui 

Kelojen puheenjohtaja omalla paikallaan ja naapurin kanssa tuli puhetta mm. 

ikämiesten harrastuksista. Puheenjohtaja kertoi innolla omasta 

kuoroharrastuksestaan Kelot-kuorossa. Siihen naapuri: minuakin on ystävä 

kutsunut siihen kuoroon, mutta pitäisi ottaa varmaan yhteyttä kuoron 

puheenjohtajaan. Kyllä naapuri hämmästyi kovasti, kun kuuli sanat: hän 

istuu sinun vieressäsi! Ja siinä sovittiin oitis koelauluun tulosta. 

 

Kelot on myös matkailukerho. Tässä näiltä retkiltä yksi varsin erikoinen 
muistelo. 2010 Kelot tekivät matkan rajan taakse Ruskealaan, Valamoon ja 
Sortavalaan. Ryhmäviisumilla raja avautui kaikille muille paitsi kuoromme 
USA-vahvistukselle Jamesille, jolla oli oma viisumi. James otti asian tyynesti 
ja kävi lukemaan kirjaa. Vaimo siinä vierellä sanoi, että nyt lauletaan! 
Mimmu ja James alkoivat laulaa venäjänkielistä laulua ja sitäkös kaikki 
virkailijat tulivat kuulemaan ja taputtivat innokkaasti. Kohta James sai 
passiviisuminsa ja laulu sai perhepiirissä nimen ”viisumilaulu”! 
 

Me charmantisti harmaantuneet ikämiehet olemme verraton veljeskunta, 

mistä eräs Kelo-veli totesi: ”Kuoroon liittyminen eläkevuosien alkaessa on 

avannut tien iloiseen, huumorintajuiseen ja upeaan mieskuorolaulun 

maailmaan.” Monille kuoro on tuonut viikko-ohjelmaan mielekästä 

tekemistä ja antanut mahdollisuuden opetella yhdessä laulamista. Ja hyvin 

harjoitelleina on voitu tuoda monille iloa ja luoda juhlaa.  

 

 
Tuula Jokiharju 

 

Maalikot kuvataidekerho aloitti toimitansa 1972 eli 50 toimintavuotta tulee 
täyteen.  Perustajajäseninä olivat taiteilija Antti Saarelan lisäksi mm. Liisa 
Taubert, Dolly Wisa, Eeva Seiro ja Ruth Rantalainen.   
Kokoontumispaikkana oli aluksi Ratinanlinna, sen jälkeen Linja-autoaseman 
alakerta ja Sorin nuorisotalo. Ohjaajana toimi taiteilija Antti Saarela vuoteen 
1981.  Alkuvuosina puheenjohtajina toimivat Atte Heinelo, Jussi Laakso ja 

Asser Mattila.  Unto Kivisaari suunnitteli Maalikoiden logon.⇾⇾   



~ 23 ~ 
 

Kalle Lehtomäki tuli opettajaksi vuonna 1982 ja toimi ohjaajana 17 vuoden 
ajan.  Sitten tuli Pentti Kokon vuoro. 

Ensimmäinen näyttely oli v 1974 Kuninkaankatu 13 kerhohuoneessa.  
Ensimmäinen julkinen näyttely pidettiin v 1985 TSOP kauppahallin 
konttorissa.  Sittemmin näyttelyitä on ollut Pirkan Galleriassa, Haiharan 
kartanossa, (Vanhan) Kirjastotalon tiloissa, joissakin kahviloissa ja on myös 
osallistuttu yhteisnäyttelyihin. 

Maalikoiden ohjelmaan on maalaamisen ja piirtämisen lisäksi kuuluneet 
erilaiset retket.  Joskus ne ovat suuntautuneet paikallisiin näyttelyihin tai 
kulttuurikohteisiin, mutta viime vuosisadalla on käyty myös Pariisissa, 
Amsterdamissa ja Brysselissä sekä Prahassa ja Tallinnassa.  Kotimaassa on 
matkailtu taidekohteissa eri puolilla maatamme Lappia myöten ja retkillä on 
luonnollisesti myös piirretty ja maalattu. 

Vuosien vieriessä opettajat ja sihteerit ovat vaihtuneet, samoin 
kokoontumispaikat.  Jäsenmäärä on vaihdellut 10-40 välillä. Tällä hetkellä 
toimimme Monitoimitalo 13 luokassa.  Kun säät keväällä sallivat, meillä on 
viime vuosina ollut tapana kokoontua muutaman kerran ulkona  Tammerin 
lammen lähellä tai Sorsapuistossa.  Suomen Kuvataiteen päivänä 10.7.  on 
myös ollut tapana kokoontua.  Nykyinen ohjaajamme on kuvataiteilija Tarja 

Inkovaara ja kerhovastaavana toimii Tuula Jokiharju. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa vietetään joulujuhlaa vuonna 1985. 
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Kansantanssi, Maija Mustikka ja Raili Nyberg 

 
Ratinan liikuntasalista kantautuu haitarin viettelevä tanssiinkutsu. 
Kansatanssitunti on alkamassa ja parit hakevat paikkaansa. 
 Ohjaaja Sinikka Mäkelä ja haitaritaituri Antti Huusari saavat tanssijat 
vauhtiin vanhan arvokkaan poloneesin sävelillä.  
 
Ohjelmistossa on laajasti suomalaisen tanssiperinteen katrilleja, poloneeseja, 
valsseja, poloneeseja ym. ja uusia opitaan ohjaajan laajasta varastosta.  
Kerho täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Tänä aikana tanssituntien ohjelma ei ole 
juurikaan muuttunut, edelleen pidetään kuviot kauniina, pidetään huolta 
jaksamisesta, tömistellään ja nauretaan. 
  
Esiintymisiä on silloin tällöin. Ne ovat kauniiden kansallispukujen, musiikin, 
liikunnan ja musiikin yhteisilottelua. 
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Norpat vesivoimistelu, Arja Penttilä, tiedot: Raija Savolainen 

 
Tänä syksynä tuli 25 vuotta täyteen siitä, kun Norpat vesivoimistelu aloitti 
Kalevassa Kunto-Sampon tiloissa syksyllä 1996. Vietämme siis juhlavuotta.   
Ensimmäisenä kerhovastaavana oli Ulpu Pakkala vuoteen 2007.  Hänen 
jälkeensä kerhovastaavana aloitti Raija Savolainen.  Norpat jatkoivat 
toimintaansa Kunto-Sampon tiloissa kevääseen 2014, jolloin yrittäjän 
vuokrasopimus päättyi.  Sitten tulikin ongelma, missä jatkaa?  Mutta onneksi 
pääsimme jatkamaan kerhoa saman vuoden syksyllä Varalan 
urheiluopistolle, jossa edelleen vesijumppaamme torstaisin klo 10.  Syksyllä 
2015 miehet liittyivät mukaan, joten meistä tuli ”sekajoukkue”.  Syksyllä 2017 
kerhovastaavana aloitti Arja Penttilä ja hän jatkaa edelleen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raija 23.9.2021 Varalan 
kahvilassa 

Norppien historiassa on ollut alusta asti mukana Raija Savolainen sekä 
aktiivisena kerholaisena että pitkäaikaisena kerhovastaavana vuodesta 2007 
vuoteen 2017. Ja vielä 90 vuotta täytettyäänkin Raija matkaa joka torstai 
Kissanmaalta Varalaan vesijumppaan, vaikka kulkuyhteydet hankaloituivat 
huomattavasti ratikan myötä.  Hänestä meidän nuorempien on hyvä ottaa 
mallia. 
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Jooga  2 
 
Jooga on kuulunut senioritoimintaan vahvasti alusta pitäen useamman 
ryhmän muodossa. 
Jooga 2-rymässä oli pitkään mukana yli 30 henkilöä. Silloin kokoonnuttiin 
ratinan stadionin tiloissa.  
Kun monitoimitalo 13 avautui 2012 siirryimme sinne. Ryhmän koko on 
supistunut Stenvall-saliin sopivaksi aktiiviseksi ryhmäksi. 
Mukana on vielä muutama parikymmentä vuotta mukana ollutta. 
Ohjaajana ryhmällämme on ollut 2002 alkaen Taina Isotalo. Hänen 
opastuksellaan sujuu 90 minuutinharjoitukset leppoisasti monipuolisen 
ohjelman jokaisen oman voinnin huomioiden. 
Entinen ryhmämme jäsen kiteytti patina-lehdessä v 2003 mielipiteensä 

toteamalla, että jooga on seniorin mielen, lihasten ja nivelten 
"mobilat". 
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Joulu tulee – oletko valmis? 
 Rovasti Lauri Hirvonen  
 
Adventtiajan keskellä saamme monenlaista opastusta,  
voidaksemme virittäytyä joulun juhla-aikaan.  
Ehkä kuuntelemme kaupallisia tiedotteita, jotka auttavat  
meitä lahjapulmissamme? Tai etsimme apua  
adventtikalentereista, aamu aamun perään avautuvista  
luukuista? Vai onko apunamme jo vuosikymmeniä  
vanhoja suvun piirissä omaksuttuja joulunvieton reseptejä? 
 
Joululaulut ovat osaltaan näyttämässä meille tietä perinteiseen 
juhlanviettoon, olipa sitten kyse kiireisistä jouluvalmisteluista tai matkasta 
Beetlehemin seimen luo. Monet joulukonsertit tarjoavat runsaasti 
musiikillisia kattauksia, voidaksemme hiljentyä joulun sanoman äärellä. 
Laulut kertovat joulun sanomasta, ne kertovat Jumalan rakkaudesta tätä 
maailmaa kohtaan. Ne kertovat siitä ilosta, mikä ympäröi meitä tänä juhla-
aikana. Meillä jokaisella on varmasti omat laulusuosikkimme, joiden äärellä 
saamme kiinni oikeasta joulumielestä 
Adventtiaika on hyvä mahdollisuus tehdä monenlaisia valmisteluja ennen 
suurta juhlaa. Onneksemme joulu tulee siihenkin kotiin, missä ei ole 
stressaannuttu kotia siivottaessa tai perinteisiä jouluruokia valmistettaessa. 
Johannes Kastajalla, syntymäpäiväsankarimme Jeesuksen tien valmistajalla, 
on meille tärkeää sanottavaa – hän kehottaa tekemään tietä Kuninkaalle. 
Adventin aika on joulun ja joulun Herran odotusaikaa, mutta samalla se 
kehottaa meitä itsetutkisteluun ja hiljentymiseen. Hiljentyminen taitaa sopia 
kovin huonosti yhteen oman aikamme iskusanojen joukkoon, missä kiire, 
tehokkuus ja tuottavuus ovat keskeisiä.  
Jouluajan hyviä iskusanoja voisivat olla rauha, ilo, toivo, rakkaus. 
Tarvitsemme kenties enemmän kuin koskaan rauhaa tähän maailmaan, 
mutta myös sisimpäämme. Jeesus syntyi Vapahtajaksi, että sydämissämme 
asuisi ilo ja rauha. Hän syntyi, että tulisimme tuntemaan Jumalan rakkauden. 
Hän syntyi, että tuo rakkaus vaikuttaisi meissä ja meidän kauttamme tähän 
maailmaan ja toinen toisiimme. Eikö tässä kaikessa ole mukana myös toivon 
näköala? 
Hyvän Joulun toivotuksin 
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    Maa on niin kaunis… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOULULAULAJAISET 

Tampereen Tuomiokirkossa  
20.12.2021 klo 14 

 
 

MIESKUORO KELOT 
johtaa Jussi Tamminen 

vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa 
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Arkihuolesi kaikki heitä… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konsertti 
Aleksanterin kirkossa  
maanantaina 13.12. klo 15 

 

Naiskuoro Katajaiset  
        johtaa ja säestää Jussi Tamminen 
            Riku Kanerva ja Anna-Leena Lumme, trumpetti 

Vapaa pääsy, ohjelma 10,- 
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Tampereen kansalliset seniorit ry:n sääntömääräinen 

syyskokous pidettiin tiistaina 26.10.2021 klo 14 kirjastotalo 
Metson Kuusi-salissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kuvat Jalo Virkki 

Ansiomerkkien saajat 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Hilkka Kallio  
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Kerhot  2022.   
kerhovastaavien yhdyshenkilö Tarja Virkki 050 322 8820 

tarja.virkki@outlook.fi     
                      aloitus  

Aivojumppakerho   to 12 Toimiston kokoushuone 13.1.
    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    5.1. 
Riitta Koskinen                            050 596 9152              
 rinkeli.koskinen@gmail.com 
Riitta Salven          050 540 4916 
riitta.salven@gmail.com 
Canasta    paritt. viikon ke ja parill. viikon ma klo 10                                                                                                                                                           
¨ Karjala seuran kerhotila      10.1.                                                     
Marjatta Sippola        050 366 4824    
marjattasippola@gmail.com  
 Digikerho    to 13.30 Toimiston kokoushuone  13.1. 
  joka toinen viikko 
Jalo Virkki          045 787 30745 
jalo.virkki@outlook.com 
Tarja Virkki         050 322 8820 
 tarja.virkki@outlook.com   
Jooga I                                ke 9.30 Ratina sali 3                           5.1.  
Marita Stenholm         050 558 5553  
marita.stenholm@outlook.com   
Jooga II                              pe 10 Monitoimitalo                          14.1. 
Maija Oja-Roslund                       050 323 2183   
 maijaoja30@gmail.com   
Jooga III                                ti 10 Ratina sali 4                            4.1. 
Kaija Käkelä            040 761 8820   
kaija.kakela@gmail.com  
Kansantanssijat              pe 14.30 Ratina sali 4                            7.1. 
Eija Luukkanen                                   050 348 1153  
luukkanen,eija@gmail.com    
Katajaiset, naiskuoro     to 10 Pyynikin pappila                          13.1. 
Leila Ketola                                   040 509 8388   

leila.h.ketola@gmail.com  
 
 

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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Keilakerho                         to 15 Kaupin keilahalli                          6.1. 
Juhani Saarinen           050 064 0988 
juhani.e.saarinen@gmail.com  

Kelot, mieskuoro       ma 9.30 Pyynikin pappila                       10.1. 
Lauri Hirvonen                              044 236 6805   
rov.hirvonen@kotikone.fi      
Kirjallisuuskerho     ke 13 Laikku, luentosali                       12.1.
   joka toinen viikko 
Maija Riitta Koskinen                  040 044 1521  
 maijakoskinen.koskinen@gmail.com 
Kädentaidot                ke 9.30 Kuuloyhdistys                       12.1. 
Tuula Mäkelä                                040 010 2555    
tuula.makela@pp5.inet.fi   
Kävelykerho  to 13                        20.1.
  joka toinen viikko 
Jalo ja Tarja Virkki         045 787 30745 
jalo.virkki@outlook.com 
Maalikot                        ma 11 Monitoimitalo, Stenvall                       17.1.  

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

Norpat, vesivoimistelu             to 10 Varala                                               13.1.     

Arja Penttilä                                  040 830 6432   
penttila277@gmail.com 

Saksankieli  to 12 Toimiston kokoushuone               20.1. 
                      joka toinen viikko 

Hilkka Kallio         050 576 7280 

hkallio@outlook.com  

Salonkitanssi                    ma 15  Ratina sali 4                       17.1.    

Tarja Virkki                                   050 322 8820  

 tarja.virkki@outlook.com   

Tuolijumppa,     ma 15.30 Huusholli, Hämeenpuisto 10      10.1. 

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

Vesivoimistelu, miehet       ke 11 Varala                                                12.1.   

 Jorma Kivimaa                           050 593 6160   
jorkivimaa@gmail.com   

Vesivoimistelu, naiset       ke 10 Varala                                                12.1.   

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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Tulevia tilaisuuksia 2022 
 
Tammikuu 
14.01. klo 12    Vanha kirkko, kynttilähartaus  

  
Helmikuu 
5.02. klo 14.30 Tampereen teatteri, Frenckell-näyttämö: 
 Kauan kukkineet omenapuut 
8.02. klo 13-14 Metson Kuusi-sali, jäsentilaisuus, Kotitorin neuvonta- ja 
ohjauspalvelut/Anni Viisanen ja Taru Malinen 
11.02. klo 12     Vanha kirkko, musiikkihartaus (Huom! kk:n toinen                         
perjantai) 
22-23.2.            Klo 7.30, lähtö 22.2. Vanhalta kirkolta Heinäveden            
Valamo-retkelle. 
25.02. klo 14.30 Tampereen teatteri, päänäyttämö: 
             Huomenna hän tulee    

         
Maaliskuu 
4.03. klo 12         Vanha kirkko, musiikkihartaus 
10.03. klo 12.30 alkaen kahvit ja klo 13-14 Jalo Virkki: ”Tampereen 
arkkitehtuurin ja arkkitehtien historia”.  
klo 14.-15.00 Kevätkokous 
12.03. klo 13.00   TTT/ suuri näyttämö: Come from away -musikaali 
22.03. klo 13.00   Metson Kuusi-sali, vierailijana näyttelijä Seela Sella 

 
 
Huhtikuu 
1.04. klo 12         Vanha kirkko, musiikkihartaus 
2.04. klo 13.00     Tampereen teatteri/päänäyttämö: 
               Saatana saapuu Moskovaan 
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Toukokuu 
5.05. klo 13         Liikuntapäivä, kävelyretki, lähtö Mustalahden   
ravintola Kaislan parkkipaikalta 
6.05. klo 12         Vanha kirkko, musiikkihartaus 
17.-18.5.               Senioriliitto 50 vuotta-juhlaristeily (Ilmoittautuminen 
käynnissä, Matkailutoimikunnan tiedote sivulla 44.) 
 

Jäsentilaisuudet 
 

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

 
tiistai 8.02.2022 klo 13.00-14.00   Metso, Kuusi-Sali 

Tule kuulemaan Kotitorin neuvonta- ja 
ohjauspalveluista sekä ikääntyneiden palveluista 
Tampereella, Anne Viitanen ja Taru Malinen 
Kotitorista. Heille voi laittaa myös kysymyksiä 
etukäteen.  

Yhteystiedot: p. 043 201 3500, sähköposti 
taru.malinen@sociala.fi , verkkosivut www.tampereenkotitori.fi  
 
torstai 10.03.2022 klo 12.30 kahvit Metso, Kuusi-Sali 

Klo 13-14.00 Jalo Virkki kertoo aiheesta ”Tampereen 
arkkitehtuurin ja arkkitehtien historia”. Hänellä on 
aiheesta myös kuvia. 
 

Klo 14.-15.00 Sääntömääräinen kevätkokous 
 
tiistai 22.03.2022 klo 13.00 Metso, Kuusi-Sali 

Teatterimaailman grand old lady Seela Sellan vierailee 
esiintymässä. 

 

mailto:taru.malinen@sociala.fi
http://www.tampereenkotitori.fi/
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Matkailutoimikunta tiedottaa 
 

torstai 5.05.2022 klo 13.00  
Yhdistyksen liikuntapäivä. Lähtö Mustalahden ravintola 
Kaislan parkkipaikalta. Kävellään Lapinniemen kahvila 
Ansariin, jossa omakustanteiset kahvit. Paluu oman 
aikataulun mukaan. Tervetuloa! 

 
 

Musiikkihartaudet 
 
14.1. klo 12 kynttilähartaus  
11.2. klo 12 musiikkihartaus  
4.3. klo 12 musiikkihartaus 
1.4. klo 12 musiikkihartaus 
6.5. klo 12 musiikkihartaus 
Tilaisuudet pidetään Vanhassa kirkossa  
kuukauden  

 ensimmäisenä perjantaina. 
Hartaudet alkavat kello 12. 
 

 ja  
 

perjantai 14.1.klo 12 Vanhassa kirkossa 
 

Kynttiläkirkossa muistellaan edellisenä vuonna 
poisnukkuneita jäseniämme. 

 
    Teatterit 

               
 Jos haluat teatteriin Tampereella, katso sivut 41. – 44. 
Yhdyshenkilö teattereihin on Marja Kujansuu. 
 

 
 

 

Katso sivut 44. – 46. 
 

Kynttilätilaisuus 
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Hallitus  2022 
 
Puheenjohtaja 

Hilkka Kallio  050 576 7280

 hkallio@outlook.com 

Jäsenet 
Sihteeri 

Kristiina Bertin  040 731 7547

 kristiina.bertin@gmail.com 

Varapuheenjohtaja 

Anne Viitanen  040 550 9687  

viitanne@gmail.com 

Taloudenhoitaja 

Tuula Latvala  040 553 8175

 tuulahlatvala@gmail.com 

Jäsenrekisterinhoitaja 

Irene Lankinen  040 778 8310

 irene.lankinen54@gmail.com 

Tiedottaja 

Olavi Kopponen  050 572 8654  

ola.koppo@gmail.com 

 

Ilona Saarinen  0400 794 321

 ilona.e.saarinen@gmail.com 

Ilkka Salonen  040 525 5859 

 ilkka.t.salonen@gmail.com 

Saara Heikkilä  050 593 6589

 saara.heikkilä42@gmail.com 

 

 

 

 

 

Työvaliokunta Hilkka Kallio pj, Kristiina Bertin ja Tuula Latvala 

Julkaisutoimikunta Olavi Kopponen pj, Hilkka Kallio, Kristiina Bertin 

ja Marja Kujansuu 

    

 

mailto:hkallio@outlook.com
mailto:kristiina.bertin@gmail.com
mailto:viitanne@gmail.com
mailto:tuulahlatvala@gmail.com
mailto:irene.lankinen54@gmail.com
mailto:ola.koppo@gmail.com
mailto:ilona.e.saarinen@gmail.com
mailto:ilkka.t.salonen@gmail.com
mailto:saara.heikkilä42@gmail.com
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Toimihenkilöt hallituksen ulkopuoliset 

Seurakunta- ja teatterivastaava ja Rose-yhteyshenkilö 

Marja Kujansuu  050 597 9375

 marja.kujansuu@gmail.com 

Matkavastaava 

Mailis Appelström  050 561 1374

 mailis.appelstrom@gmail.com 

Kerhovastaava 

Tarja Virkki   050 322 8820

 tarja.virkki@outlook.com 

Kerhobudjetointi 

Jorma Kivimaa  050 593 6160

 jorkivimaa@gmail.com 

Nettisivujen ja FB-sivujen ylläpito 

Jalo Virkki   045 787 307 45 

 jalo.virkki@outlook.com 

Jäsenrekisterihoitaja 

Leena Helin   050 054 9614

 leena.helin@tpnet.fi 

 

Muut tehtävät 
Senioriliiton valtuusto   Hilkka Kallio, jäsen 

              Marja Kujansuu, varajäsen 

Senioriliiton puheenjohtaja   Anneli Taina 

Pirkanmaan kansallinen senioripiiri   

hallituksen jäsen Ilona Saarinen, 

vaalitoimikunta Ilkka Salonen 

 

Edustajat seuraavissa toimielimissä 

Eläkeläisvaltuusto Marja Kujansuu, Eira Möller ja Hilkka Kallio 

3-Ely  Anne Viitanen, Saara Heikkilä ja Kaarina Perälä 

Elonpolkuja yhteisö Ilkka Salonen 

Vanhusneuvosto Juha Salonen pj, Marja Civill ja Ilkka Salonen 

 

mailto:marja.kujansuu@gmail.com
mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:tarja.virkki@outlook.com
mailto:jorkivimaa@gmail.com
mailto:jalo.virkki@outlook.com
mailto:leena.helin@tpnet.fi
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Kevään 2022 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 TEATTERI / Frenckell-näyttämö 

KAUAN KUKKINEET OMENAPUUT 

lauantai 5.2. 2022 klo 14.30 
Suomalaisen novellin huippunimi Martti Joenpolvi täytti 2021 85 vuotta. 
Saman vuoden lapsia on myös teatterin huippunimi Seela Sella. Edessä on 
siis 170-vuotispäivät. 
Joenpolven novelliin pohjautuva esitys kertoo omaa kieltään kulkevasta 
Klaarasta vanhustentalossa. Klaaraa ei hidasta toisen jalan puuttuminen. 
Kun kuolema vie väkeä ympäriltä, Klaaralla on kiire elää. 
Esityksen musiikin on säveltänyt muusikko Anne- Maria Kivimäki, joka on 
tullut tunnetuksi mm. Suistamon Sähkö-yhtyeestä ja neuvostovalmisteisen 
Notka-haitarin uudenlaisesta käsittelystä. 
Esitys on lyhyt, mutta pippurinen. 
Näyttelijät:  Seela Sella, Anne- Mari Kivimäki 
Lipun hinta  30€/ viite 2118 
 
TAMPEREEN TEATTERI/ päänäyttämö 
HUOMENNA HÄN TULEE 
perjantai 25.2.2022 klo 14.30 
Ystävykset Vladimir (Martti Suosalo) ja Estagon ( Mika Nuojua) seisovat 
tienposkessa ja odottavat sovittua tapaamista. Saapuvaksi odotetaan Aikansa 

mailto:tre.seniorit@kolumbus.fi
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kuluksi parivaljakko täyttää hiljaisuutta sanailemalla. Odotuksen katkaisevat 
ohikulkeva herra Pozzo (Ville  Majamaa) ja hänen kantajansa Lucky (Tomi 
Alatalo). 
Nobel-palkitun Samuel Beckettin klassikkonäytelmä on yksi länsimaisen 
kirjallisuuden kulmakivistä, nyt Reita Lounatvuoren uutena käännöksenä.  
Näytelmässä tasapainotellaan koomisen ja traagisen välisellä nuoralla. 
Yhteistyössä Espoon Kaupunginteatterin, Tampereen Teatterin ja Turun 
Kaupunginteatterin kanssa tuotettu klassikko. 
Rooleissa Martti Suosalo, Mika Nuojua, Ville Majamaa ja  Tomi Alatalo 
Lipun hinta 44€/ viite 2082 
salaperäistä Godot-nimistä miestä, joka on välttämätöntä tavata. Varmuutta 
tapaamisen syystä tai luonteesta ei kuitenkaan ole. 

 

TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI/ suuri näyttämö 

COME FROM AWAY 

lauantai 12.3. 2022 klo 13  
Tositapahtumiin perustuva hittimusikaali, ensi kertaa Suomessa. 
Palkittu, inspiroiva ja koskettava musikaali perustuu 9/11 tragediaa 
seuranneisiin tositapahtumiin.  
New Yorkin ilmatila suljettiin. Ilmatilaan jäi satoja lentokoneita, niistä 38 
määrättiin laskeutumaan Ganderiin, pieneen 11000 asukkaan 
kanadalaiskaupunkiin. Kaupunkilaiset majoittivat kaikki noin 7000 asukasta. 
Matkustajat joutuivat viettämään lopulta viisi tunteikasta ja epätietoista 
päivää. Musikaali perustuu heidän, tositapahtumissa mukana olleiden 
haastatteluun. 
Come From Away on sydämellinen ja inhimillinen tarina siitä, miten yhteisö 
voi kriisin tullessa yhdistyä ja selvitä pahimman yli yhdessä. Se tuo toivoa ja 
lohtua- saa meidät uskomaan hyvään.  
Rooleissa mm. Jonna Järnefelt, Kaija Kärkinen, Nina Tapio, Jerry Wahlforss, 
Matti Leino, Petra Karjalainen, Heidi Kiviharju, Saska Pulkkinen  
Käsikirjoitus Irene Sankoff ja David Heine 

 

 

 

 

Ohjaus Samuel Harjanne 

Lipun hinta 62 € / viite 2134 
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TAMPEREEN TEATTERI / päänäyttämö   

SAATANA SAAPUU MOSKOVAAN 

lauantai 2.4. 2022 klo 13 
”Pelkuruus on kuolemansynneistä suurin.” 
Mihail Bulgakovin Saatana saapuu  
Moskovaan on historiallinen, mystinen ja  
romanttinen suurteos pelkuruudesta,  
totuudesta, rakkaudesta ja paholaisesta.  
Se sijoittuu Stalinin ajan Neuvostoliittoon  
30-luvulle. 
Saatana saapuu mustaan magiikkaan  
erikoistuneen professori Wolandin  
hahmossa ja alkaa kiusata moskovalaisia.  
Uskovatko he enää mihinkään. 
Paholaisen lisäksi nähdään kärsivä,  
hulluuteen asti päätynyt kirjailija sekä häntä  
palavasti rakastava muusa, Margarita. 
Kolmantena tarinana näytelmässä kulkee. kuva Maria Atosuo 
Jeesuksen viimeiset hetket Pontius Pilatuksen näkökulmasta. 
Sovitus ja ohjaus Antti Mikkola 
Rooleissa mm: Esa Latva-Äijö, Jukka Leisti, Pia Piltz, Antti Tiensuu, Ville 
Majamaa, Matti Hakulinen, Eeva Hakulinen, Elisa Piispanen  
Lipun hinta 37€/ viite 2150 

 

SYKSY 2022 

TAMPEREEN TEATTERI/ päänäyttämö 

ANASTASIA- 
musikaali ensimmäisenä Tampereella. 
lauantaina 17.9. 2022 klo 13 
Musikaalin taianomainen tarina kuljettaa Romanovien loisteliaasta palatsista 
Venäjän vallankumouksen keskelle ja Pariisiin, missä nuori ja rohkea Anja 
etsii itseään ja menneisyyttään. 
Ohjaus Samuel Harjanne 

TAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERISSA on syksyllä 2022 
uutuusmusikaali Momentum1900. Työryhmänä on Heikki Salo- 
Sirkku Peltola- Eeva Kontu. Musikaali kertoo rakkaudesta, 
itsenäisyydestä ja itsepäisyydestä. Näyttämölle rakentuu Pariisin 
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maailmannäyttely vuonna 1900.  Suomen paviljonki on 
kansallistaiteilijoiden ja pohjalaisten rakennusmiesten yhteinen taidon 
osoitus, suomalaisuuden käännekohta. Näytelmässä esiintyy mm. 
kansallistaiteilijoita Akseli Gallen-Kallelasta- Ellen Thesleffiin. 
Liput varauksessa lokakuuksi 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matkailutoimikunta tiedottaa 
 
Tänä syksynä meillä on taas ollut mahdollisuus käynnistää toimintamme. 
Retkelle Lahden Kaupunginteatteriin saimme hyvin osallistujia. 
Helmikuussa jäsenistölle tarjotaan retkeä Heinäveden Valamon luostariin ja 
kesäkuun alussa kartanokierrosta, josko kolmas yritys onnistuisi. Tästä 
retkestä tulee ohjelma ja hintatiedot keväällä. 
 
Toukokuussa 17–18.5.2022 on Senioriliiton järjestämä 50v. juhlaristeily, 
jonne ilmoittautuneita lähtijöitä on koko maassa jo yli tuhat. Patinassa on 
tarkempi kuvaus ohjelmasta laivalla. 
Risteilylle ilmoittautuneita jäseniä kehotamme maksamaan varausmaksun 20 
€ per henkilö 15.12.21 mennessä Tampereen kansallisten senioreiden tilille 
FI25 4108 0010 7633 43 viitteellä 2529. 
 
Meillä on vielä muutamia A-luokan (ikkunallisia) hyttejä varattuna, joten 
vielä 15.12 jälkeenkin voi ilmoittautua matkailutoimikunnalle, yhteystiedot 
lopussa. 
Mailis Appelström 
 

Helmikuussa Heinävedelle 22.-23.2.2022 

Tiistaina 22.2.2021 lähdetään ajamaan klo 7.30 Tampereelta Vanhalta 
kirkolta Heinävedelle. 
Menomatkalla on tauko Jyväskylässä. Valamoon saavutaan noin klo 
13.00. Siellä nautitaan lounas noutopöydästä saapumisen jälkeen. 
Lounaan jälkeen majoitutaan hotelliin. Klo 15.00 lähdetään opastetulle 
luostarikierrokselle. Sen jälkeen tutustumme ”Taivaallinen maisema” -
taidenäyttelyyn ja luostarimuseoon. Taidenäyttely koostuu Laatokan 
Valamon taidekokoelmaan Valamo aiheisista maalauksista. Teokset 
olivat esillä Valamo 200-vuotta venäläistä maalaustaidetta  -
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näyttelyssä Pietarin venäläisessä museossa v. 2019-2020. Illan lopuksi 
nautimme valamolaisen teepöydän antimista. 
 
Matkan hinta: 170€/henkilö, kun kaksi majoittuu huoneeseen. 
Matkan hinta yhden hengen huoneessa 190€. Ilmoittautumiset 
matkalle 20.1.2022 mennessä. Tieto ruoka-allergioista 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintaan sisältyy: lounas, luostarikierros opastettuna, sisäänpääsy 
taidenäyttelyyn, valamolainen teepöytä, aamiainen, majoitus ja 
bussikuljetus. Matkan toteutuminen edellyttää 30 hengen ryhmää. 
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Matkalle ilmoittautuminen ja  
maksaminen: 
mailis.appelstrom@gmail.com, p. 050 561 1374 tai  

kristiina.bertin@gmail.com, p. 040 731 7547 

Maksu Tilausliikenne Timo Tuomiston tilille  
FI 16 5070 0420 0194 10, viestikenttään osallistujan/osallistujien nimet 
ja matkan kohde 
Matkanjärjestäjä Tilausliikenne Timo Tuomisto Ky, p. 03 558 900 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mailis.appelstrom@gmail.com
mailto:kristiina.bertin@gmail.com
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Joululauluristikko, laatineet Tarja ja Jalo Virkki 
 
 
Oikeat vastaukset löydät yhdistyksemme nettisivuilta. 

 
 
Lisää ristikkoon joululaulun ensimmäinen sana, vihjeissä on toinen ja  
kolmas sana. 

Pystyriville muodostuu joulun odotukseen liittyvä sana. 
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1. _ 
hiljaa 
joulun  

    
8. _ matkamies jo  

   2. _ on rakennettu 
   

9. _ härkien kaukalon 
   3. _ sammuu, kaikki  

   
10. _ taivaan lausui  

   4. _ jouluna ole  
    

11. _ tulvillaan on  
    

5. _ 
joulupukki, 
valkoparta 

  
12. _ löi jo viisi 

    6. _ kilisee kulkunen 
   

13. _ käypi askelet 
   7. _ Tuhkimon, Lumikin,  

  
14. _ kaikki heitä 
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Yhdistyksemme syntymäpäiviä vietettiin 
Raatihuoneella 16.10.    kuvat Jalo Virkki 
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Juhlassa jaettiin Senioriliiton 50-vuotisjuhlamitalli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitallin saivat vasemmalta Raimo Sillanpää, Marja Kujansuu ja Juha Salonen. Lisäksi 
mitalli on myönnetty Antti Punkarille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazzia Cool Quartetin tahtiin 
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   Toimistomme on auki vuonna 2022 
   keväällä 10.1. – 10.5. 

 
Poikkeuksena ovat pyhä- ja juhlapäivät. 

 

Toimisto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 10 – 13 
puhelin   0400-193 558 

 
Osoite on Kuninkaankatu 13 B. (Paina Kokoomuksen nappia.) 

 

 
 
▀ Yhdistyksemme pankki ja tilinumero: 

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

▀ Yhdistyksemme kotisivuilla on ajankohtaista tietoa 
toiminnastamme. 
www.tampere.senioriyhdistys.fi  
Siellä 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

