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Hyvät takselaiset! 

Tässä kirjeessä kerromme yhdistyksemme alkusyksyn ohjelmasta. Voimme toivottavasti silloin puolentoista 
vuoden mittaisen koronatauon jälkeen retkeillä ja järjestää torstaikahveja normaalisti. Emme tosin tätä 
kirjoitettaessa tiedä toimintapaikkamme Tapiolan palvelukeskuksen avautumisesta mitään. Olemme 
kuitenkin optimisteja ja odotamme tilojen olevan syksyllä käytettävissä. Onhan palvelukeskuksen 
asiakaskunta jo silloin saanut molemmat rokotukset. 

Kärsimme valitettavasti edelleen pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta. Emme voi järjestää 
Normandian matkaa vielä tämänkään vuoden syksyllä, vaikka edellisessä kirjeessä niin kerroimme.  
OK-matkojen kanssa on kuitenkin suunniteltu vastaava matka keväälle 2022. Informoimme matkan 
ajankohdasta ja ilmoittautumisesta myöhemmin. 

Huomatkaa, että tässä ohjelmassa mainitut tapahtumien ajankohdat ovat muuttuneet aikaisemmissa 
kirjeissä ilmoitetuista. 

Lähetämme seuraavan jäsenkirjeen elo-syyskuun vaihteessa. Loppusyksyn ohjelma tarkentuu siihen 
mennessä. Toivottavasti voimme viimeistään silloin kertoa myös kerhojen ja jumpparyhmien 
käynnistämisestä. 

Tapiolan patsasbongaustapahtuman jälkeen Takse siirtyy kesätauolle. 

Toivotamme jäsenillemme virkistävää kesäaikaa. 
 
Taksen hallitus 
 

 
Torstaitilaisuudet klo 14 
 

16.9.  Suurlähettiläs, emerita Eva-Christina Mäkeläinen:  
Mitä on protokolla ja mihin sitä tarvitaan? Kuulemme protokolla-sanan historiaa ja 
nykypäivää.  Protokollaa tarvitaan yhä valtiovierailujen, valtiollisten tapahtumien ja 
kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Eva-Christina Mäkeläinen on toiminut 
suurlähettiläänä ja ulkoministeriön protokollapäällikkönä.    

    

 30.9.  Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti:  
Lääkkeiden saatavuus – miten varmistetaan häiriötön lääkkeiden 
saanti ja lääkehoito?  

  

14.10. Syyskokous 
Historioitsija Teemu Keskisarja: Kyllikki Saaren tarina. 
Teemu Keskisarjan historiateos Suomen kuuluisimmasta henkirikoksesta 
arkistotutkimusten ja ennen julkaisemattomien lähteiden pohjalta ilmestyy 
kesäkuussa. Teos kertoo Kyllikki Saaren koko tarinan ja siihen liittyvät ihmiskohtalot 
1950-luvun Suomessa. 

  

28.10.  Suurlähettiläs emeritus René Nyberg: Mihin Venäjä on menossa?  

Pitkän uran diplomaattina tehneellä René Nybergillä on neljänkymmenen vuoden 

kokemus Suomen ja Venäjän suhteista.  



     Jäsenkirje 

     26.5.2021 

  sivu 2 
  

Tapiolan kansalliset seniorit ry 

  

11.11.  Sairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Ulla Nuutinen  

Suomen Haavahoito Oy:stä: Turvonneet jalat ja niiden hoito. Ulla Nuutinen on 
alaraajojen turvotuksen ja niistä johtuvien säärihaavojen asiantuntija.  

  

25.11.  Toimittaja Yrjö Lautela:  
Jugoslavia ulkovaltojen pelikenttänä ennen ja nyt. Yrjö Lautela oli pitkään 
Ylen toimittajana mm. Wienissä ja Berliinissä. Hän seurasi Jugoslavian hajoamissotia 
intensiivisesti. 

  

9.12.  Joulukahvit Palvelukeskuksessa 
 
  
Syyskauden tapahtumat  
  
To 19.8.  Ilja Repinin näyttely ja kello viiden tee 

Menemme omatoimisesti Ateneumin taidemuseoon taidemaalari Ilja Repinin 

suurnäyttelyyn.  Repin (1844–1930) oli aikansa merkittävin venäläinen taiteilija. 

Hänet tunnetaan ennen muuta psykologisen ihmiskuvan ja venäläisen 

kansankuvauksen mestarina. Näyttelyssä on esillä tunnetuimpia maalauksia, mm. 

Volgan lautturit.  

Meille varatun näyttelyintron jälkeen tutustumme omatoimisesti näyttelyyn. Sen 

jälkeen nautimme kello viiden teen Ateneumin kahvila Mosaiikissa. Ryhmien 

sisäänpääsy on Ateneuminkujan puolella. Tapaamme klo 12.45 aulassa, missä 

kerätään museokortit.  

Ilmoittautuminen alkaa ma 9.8. klo 10.00 ja päättyy 10.8. klo 18.00. Kerro 

ilmoittautuessasi, onko sinulla museokortti.  Retken hinta on ilman museokorttia 

39 euroa ja museokortilla 24 €. 

 

To 26.8. Gustavelund 
Uudenmaan piirin järjestämä 50-vuotisjuhla ennalta ilmoittautuneille. 

 

Ma 30.8–1.9.  Itä-Suomen matka 
Maanantain aamupäiväkahvit juomme Lahdessa, Luhdan maisemakahviossa. 

Mikkelissä teemme 1,5 tunnin kiertoajelun. Illaksi ehdimme Valamon luostariin, 

jossa on opastettu luostarikierros ja yöpyminen.  

Tiistain ensimmäinen kohde on Suomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla. Hotelli 

Punkaharjussa nautimme lounaan ja teemme opastetun kierroksen. Alkuillasta 

saavumme yöpymispaikkaamme Imatran Valtionhotelliin ja pääsemme katsomaan 

koskinäytöstä.   

Keskiviikkona tutustumme Kotkaniemeen, presidentti P. E. Svinhufvudin 

kotimuseoon, syömme lounaan Kotkassa ja nautimme vielä kahvit Porvoossa ennen 

kotiinpaluuta.  

Tarkempi ohjelma on nähtävillä Taksen nettisivuilla. 

https://ateneum.fi/nayttelyt/repin/
https://ateneum.fi/nayttelyt/repin/
https://bin.yhdistysavain.fi/1578123/hNBm68hCR1SNzbMkFivh0VfaxB/It%C3%A4-Suomen%20matkan%20ohjelma%20(1).pdf
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 Ilmoittautuminen alkaa ma 7.6. klo 10.00 ja päättyy pe 13.8. klo 20.00.  

Matkan hinta on 330 € (2 hh) ja 402 € (1 hh).  

Lähtö ma 30.8. klo 8.00 Tapiola Gardenin edestä ja paluu ke 1.9. n. klo 17.15. 

 

To 9.9. Suomen luontokeskus Haltia 
Oppaan johdolla tutustumme Suomen luonto -päänäyttelyyn, joka esittelee elämyksellisesti 

maamme luontoa. Maisemapanoraamojen lisäksi kokemus täydentyy ääni- ja 

valomaailmalla. Jatkamme omatoimisesti Lataa aivosi luonnossa -erikoisnäyttelyyn. 

Nautimme ravintolassa Luonto lautasella -lounaan. Lopuksi kierrämme  

Maahisenkierroksen luontopolun, joka huipentuu näköalalavalle. Sieltä on upeat näkymät 

Nuuksion Pitkäjärvelle. Esteetön reitti on pituudeltaan noin 2 km. 

Ilmoittautuminen alkaa 23.8. klo 10.00 ja päättyy 25.8. klo 12.00.  

Retken hinta on 40 €.  

Lähtö torstaina 9.9. klo 9.15 Tapiola Gardenin edestä ja paluu n. klo 14.45. 

 

Ke 22.9. Espoon kartanokierros 
Teemme kotiseutuaktiivi Tony Hagerlundin opastamana bussiretken, jossa tutustumme 

muutamiin Espoon kuuluisimmista kartanoista.  Matkan aikana nautimme myös lounaan. 

Retken tiedot täsmentyvät syksyn jäsenkirjeessä. 

 

To 23.9. ja la 16.10.  Retki Paimion parantolaan 
Paimion parantolaan la 16.10. tehtävää retkeä pohjustetaan etäopastuksella, joka 

pidetään torstaina 23.9. klo 14.   

Paimion retkellä 16.10. syödään buffet-lounas Kaimalan Karhulammella.  

Retken tiedot täsmentyvät syksyn jäsenkirjeessä. 

Ilmoittautuminen alkaa ma 13.9. klo 10.00 ja päättyy ke 15.9. klo 20.00.   

Retken hinta on 69 €. 

  

La 9.10. Baskervillen koira, Arena-näyttämö 
Arthur Conan Doylen Sherlock Holmes -klassikkoon Baskervillen koira perustuvassa, 

Ken Ludwigin sovittamassa dekkarikomediassa yleisö pääsee seuraamaan, miten 

koomikot selviävät salamannopeista roolien vaihdoista. Mestarietsivä Sherlock 

Holmes kohtaa uransa merkillisimmän tapauksen Devonin nummilla. Arena-

näyttämöllä arvoitusta selättävät nimekkäät näyttelijät. 

Tapaamme klo 12.30 Arena-näyttämöllä, Hämeentie 2, (Hakaniemen metroasema, 

Hakaniemen hallin takana), jossa nautimme myös väliaikatarjoilun. 

Ilmoittautuminen alkaa 1.9. klo 10.00 ja päättyy 2.9. klo 18.00.  

Ilmoittautuminen on sitova. Retken hinta on 60 €.  

 

To 4.11. Observatorio ja Saksalainen kirkko 
Retkemme ensimmäinen kohde on Saksalainen kirkko. Sieltä siirrymme Helsingin 

Observatorioon ja pääsemme katsomaan vanhaa havaintotornia ja planetaariota.  

 

https://haltia.com/portfolio-item/paanayttely-suomen-luonto/
https://haltia.com/maahisen-kierros/
https://www.alvaraalto.fi/arkkitehtuuri/paimion-parantola/
https://www.hakkisherkku.fi/menu/
https://hkt.fi/esitykset/baskervillen-koira/?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-LR2TlFRmV8ou3N-qXqpsrUXugm8Da0k0UrreQ1F3WWNG2-unqPlLIaAoTXEALw_wcB
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksalainen_kirkko
https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-observatorio/nayttelyt/observatorion-pysyva-nayttely-mina-ja-maailmankaikkeus
https://www2.helsinki.fi/fi/helsingin-observatorio/nayttelyt/observatorion-pysyva-nayttely-mina-ja-maailmankaikkeus
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La 20.11 Taksen 50-vuotisjuhla Hanasaaressa 
Menemme bussilla Hanasaareen ja juhlimme yhdessä marraskuisena lauantai-iltana 

50-vuotiasta Taksea. Ohjelmallinen illallisjuhla on tarkoitettu kaikille takselaisille. 

Juhla alkaa klo 18. 

 

To 2.12. Musiikkimuseo Fame ja John Nurminen säätiö 
Tutustumme elämykselliseen museoon, jossa esitellään monipuolisesti Suomen musiikkia. 

John Nurminen säätiössä kuulemme Itämeren suojelusta ja tutustumme museoon ja 

kokoelmiin. 

 

 
Osallistuminen retkille, matkoille ja muihin tapahtumiin 
 

Ilmoittautuminen suoritetaan sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai 
puhelimella Takse 040 020 9097. Puhelin on matkavastaavien käytössä. 
Sähköpostiin jätetty ilmoittautuminen vahvistetaan. Mikäli tapahtuma on näkyvissä 
Taksen nettisivun tapahtumakalenterissa tai Senioriliiton jäsensovelluksessa, 
ilmoittautuminen on mahdollista myös suoraan niiden kautta. 

Koronaohjeet  

Tapahtumiin osallistujien tulee seurata STM:n, OKM:n sekä Avin voimassa olevaa 
ohjeistusta.  

Maksaminen  

Retket maksetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Maksettaessa on käytettävä laskun 
viitenumeroa. Maksettavan määrän on oltava laskussa mainitun suuruinen ja lasku 
tulee maksaa nimenomaan eräpäivänä. Nordea-pankki veloittaa Takselta lisäkuluja 
muina, kun eräpäivinä maksetuista laskuista. Näin menetellen laskujen jälkikäsittely 
myös helpottuu. 

  

. 

https://musiikkimuseofame.fi/
https://johnnurmisensaatio.fi/tietoa-meista/
retket@takse.net
https://tapiola.senioriyhdistys.fi/ohjelma/

