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Tapiolan kansalliset seniorit ry 

Hyvä takselainen 

 

Kevään saapuessa ja rokotusten edistyessä lähestymme toivottavasti vähitellen normaaleja 
aikoja. Olemme valmistelleet tulevaa ohjelmistoamme Taksessa tähän muutokseen 
luottaen. Vielä keväällä joudumme edelleen tyytymään etäluentoihin ja -opastuksiin. Pari 
ulkoilutapahtumaa olemme kuitenkin uskaltaneet sijoittaa kevätkaudelle. Toivottavasti 
koronatilanne sallii niiden järjestämisen suunnitellusti ja voimme vihdoin tavata toisiamme. 

Syksyllä ohjelmistoomme palaavat perinteiset torstaikahvit, retket, taidenäyttelyt ja 
teatterikäynnit. Toivottavasti myös kerhot saadaan käynnistetyksi. Kauden kohokohtana on 
marraskuun 20. päivänä ravintola Hanasaaressa järjestettävä Taksen ohjelmallinen 50-
vuotisillallinen. 

Tästä kirjeestä löydät Taksen loppukevään ohjelman. Syyskauden ohjelmistosta kerromme 
vain pääpiirteittäin. Syksyn tapahtumiin palaamme tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä. 

Kiitos sinulle yhdistyksemme jäsen – olet pysynyt jäsenenä ja jaksanut odottaa kanssamme 
parempia aikoja.  

Iloista pääsiäisaikaa 

Taksen hallitus 

Kevään etätilaisuudet torstaisin klo 14 paitsi 22.4. klo 13 

Ellei muuta ilmoiteta, Teams-linkki etätilaisuuteen lähetetään kaikille jäsenille viimeistään 
tapahtumaa edeltävänä päivänä. Jos et ole saanut linkkiä, soita tapahtumapäivän aamuna 
matkavastaavien puhelinnumeroon ja pyydä linkkiä. 

8.4. Olkiluodon ydinvoimala, etäopastus  

Digivierailulla esitellään kattavasti Eurajoella toimivan ydinvoimalan toimintaa. Aikaa on 
varattu 1–1,5 tuntia, jolloin voi myös tehdä kysymyksiä paikalliselle TVO:n asiantuntijalle.  

15.4.  LKT, ortopedi Esko Kaartinen kertoo nivelrikosta, etäluento  

22.4. klo 13 Kävely Turun Aurajoen rannalla, virtuaalinen suora etäopastus 

Takse maksaa opastuksen. Linkki opastukseen lähetetään ainoastaan ennakkoon 
ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen alkaa ma 12.4. klo 10.00 ja päättyy ti 20.4. 

29.4. Etäkahvit ja jäsenten keskustelua netissä 
Tule mukaan keskustelemaan, kuuntelemaan tai kyselemään teemalla ”sana on vapaa”. 

6.5. Ylikonstaapeli Ari Yliselä: Miten vanhuksia huijataan, etäluento  

20.5. Pertti J. Rosila: Eduskunnan naiset, etäluento 
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Kevään tapahtumat 

ke 12.5. Patsasbongausta Tapiolassa klo 12.00 

Kierros alkaa Tapiola Gardenin edestä. Tutustumme 1,5 tunnin kävelykierroksella 
oppaamme Mari Anthonin seurassaTapiolassa sijaitseviin veistoksiin ja muistomerkkeihin ja 
tarinoihin niiden taustalla. Kierroksen jälkeen iltapäiväkahvit Café Zoceriassa WeeGee-
talolla. Retken hinta on 16 €. Ilmoittautuminen alkaa ke 28.4 klo 10 ja päättyy ke 5.5. 

to 27.5.  Linturetki Elfvikiin klo 7.00 

Laajalahti on tunnettu ja suosittu lintujen tarkkailualue. Sen rannalla on lintutorni 
Otaniemessä ja Elfvikin rannassa. Alueella pesii runsaasti vesi- ja rantalintuja. Paikka on 
keväisin ja syksyisin hyvä lintujen muuton seurantaan. Itse Villa Elfvikin luontotalo opastaa 
laajemminkin sekä Espoon että maamme luontoon. Opastetulla kierroksella katsellaan 
lintuja ja kuunnellaan niiden ääniä. Retkelle lähtijöille toimitetaan lajilista niistä linnuista, 
joita paikalla toukokuun lopussa voi nähdä. Kiikarit ovat välttämätön apuväline retkellä. 
Retken jälkeen keittolounas Elfvikin luontotalossa. Ilmoittautuneille lähetetään myöhemmin 
lisäohjeita. 
Retken hinta on 25 €. Ilmoittautuminen alkaa ma 17.5. klo 10.00 ja päättyy ti 18.5. klo 18.00. 
Lähtö bussilla Tapiola Gardenin edestä on klo 7.00 ja paluu n. 12.30. 

to 26.8. Uudenmaan piirin järjestämä 50-vuotisjuhla Senioriliitto ry:n 
perustamispaikalla hotelli Gustavelundissa. 
Tilaisuus Gustavelundissa alkaa klo 13:30 Tuusulanjärven ranta-alueella kohotetulla Marskin 
maljalla. Ohjelmallinen juhla jatkuu Tuusulanjärvisalissa. Tarjolla on leivonnaisia ja kahvia. 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille Uudenmaan piirin yhdistyksille. Yhdistyksemme 
osallistujakiintiö määräytyy myöhemmin. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Retken hinta on 30 €. Ilmoittautuminen alkaa ma 3.5. ja päättyy pe 7.5. Maksu laskutetaan 
elokuussa. Espoon senioriyhdistykset järjestävät tilaisuuteen yhteiskuljetuksen. 

Syyskaudelle valmistellut tapahtumat 

to 19.8.  Ilja Repinin näyttely Ateneumissa ja iltapäiväkahvit 

Tehdään taideretki Ateneumin Ilja Repin- näyttelyyn. Valmistelut on tehty. Retken hinta 
ilman museokorttia on 39 € ja museokortilla 24 €. 

to 2.–3.9. Valamo, Heinävesi, Punkaharju 

Työn alla on kaksipäiväinen matka itäiseen Suomeen 

to 16.9. Luontokeskus Haltia 
Retken aloitamme lounaalla, jonka jälkeen tutustumme näyttelyyn. Lopuksi kierrämme 
kahden kilometrin pituisen Maahisen kierroksen.  

28.9.–2.10.Normandian matka 
Normandian matka on valmistelussa. Finnair-lennot on varattu ja opas sovittu. Matka 
pyritään toteuttamaan vuonna 2020 peruuntuneen matkan ohjelman mukaisena. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1578123/h3aRiduUGTlBFPo69soH0T199c/Matkaohjelma%20Tapiolan%20kansalliset%20seniorit%20Normandia.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTc4MTIzL2gzYVJpZHVVR1RsQkZQbzY5c29IMFQxOTljL01hdGthb2hqZWxtYSUyMFRhcGlvbGFuJTIwa2Fuc2FsbGlzZXQlMjBzZW5pb3JpdCUyME5vcm1hbmRpYS5wZGYiLCJtYXJrQXNQdWJsaWMiOnRydWUsImlhdCI6MTYxNzE5Mzg5OCwiZXhwIjoxNjE3MTk0MTk4fQ.lSkTgT7c03ddDDL9uJLZBo0t_vL9cjrnZo4Uu0TMgQI
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la 9.10. Teatteriesitys Baskervillen koira Areena näyttämöllä klo 13 
Tapaamme kello 12.30 Areena teatterissa Hakaniemessä Hämeentie 2. Ohjelmaamme 
kuuluu väliaikatarjoilu. Teatteriretken valmistelut on tehty ja retken hinta on 60 €. 

to 14.10. Paimion retki 
Työn alla on opastettu tutustumisretki Paimion parantolaan 

to 28.10. Saksalainen kirkko, Observatorio ja Sea Horse 
Retkemme ensimmäinen kohde Helsingissä on Saksalainen kirkko Tähtitorninmäen juurella. 
Kirkosta kävelemme tutustumaan Helsingin Observatorioon ja pääsemme katsomaan 
vanhaa havaintotornia ja planetaariota. Lounaan nautimme legendaarisessa Sea Horsessa.  

to 11.11. John Nurmisen säätiö ja Musiikkimuseo Fame 
Vierailemme John Nurmisen säätiössä, jossa kuuntelemme kahvin kera säätiön esittelyn 
ja tutustumme säätiön kokoelmiin. Lounaan jälkeen menemme uuteen FAME- 
musiikkimuseoon, joka sijaitsee kauppakeskus Triplassa. 

la 20.11. Taksen 50-vuotisjuhla ravintola Hanasaaressa. 
Mennään bussilla Hanasaareen ja juhlitaan kaikki yhdessä marraskuisena lauantai-iltana 50-
vuotiasta Taksea. Ohjelmallinen illallisjuhla on tarkoitettu koko jäsenistölle ja juhlan 
alkamisaika on klo 18. 

Osallistuminen retkille, matkoille ja muihin tapahtumiin 
Ilmoittautuminen suoritetaan sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai puhelimella 
Takse 040 020 9097. Puhelin on matkavastaavien käytössä. Taksen puhelimessa ei ole 
vastaajapalvelua eikä mahdollisuutta ottaa vastaan tekstiviestejä. Sähköpostiin jätetty 
ilmoittautuminen vahvistetaan. Mikäli tapahtuma on näkyvissä Taksen nettisivun 
tapahtumakalenterissa tai Senioriliiton jäsensovelluksessa, ilmoittautuminen on mahdollista 
myös suoraan niiden kautta. 

Koronaohjeet  

Tapahtumien osalta tulee aktiivisesti seurata STM:n, OKM:n sekä Avin voimassa olevaa 
ohjeistusta. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin: 

• Tapahtumaan saa tulla ainoastaan terveenä.  

• Tapahtumaan saa tulla vasta 14 vuorokautta ulkomaanmatkan jälkeen. 

• Tapahtumassa tulee koko ajan noudattaa viranomaisten ohjeistuksen mukaisia 
turvavälejä ja käsihygieniaa. 

• Käytä suojamaskia! 

• Tapahtuman osanottajista pidetään kirjaa.  

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://hkt.fi/esitykset/baskervillen-koira/
retket@takse.net
https://tapiola.senioriyhdistys.fi/ohjelma/
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Yhteystiedot 2021 

 

Hallitus   hallitus@takse.net  

retkitiedustelut, tilaisuuksiin ilmoittautuminen 040 020 9097 retket@takse.net 

 

Hallituksen jäsenet 

Juha Erkama               puheenjohtaja, nettiasiat     040 554 6841 juha.erkama@takse.net 

Ismo Nuuja                  varapuheenjohtaja           040 087 6469 ismo.nuuja@takse.net 

Raija Mäkinen taloudenhoitaja 050 044 3201 raija.makinen@takse.net 

Soile Silfver                   sihteeri                              040 504 5692  soile.silfver@takse.net  

Marjut Mäenpää laskut, reskontra              040 844 0970   marjut.maenpaa@takse.net 

Pekka Toivonen           jäsenrekisteri                    050 372 8222   pekkatoivonen@takse.net  

Antero Hänninen matkavastaava 050 597 4730 antero.hanninen@takse.net 

Merja Lehtokangas liikunta, käsityökerho 040 705 8276  merjalehtokangas@takse.net 

Solveig Aitti    emäntä, merkkipäivät             050 384 4858  solveig.aitti@takse.net 

  

 

Toimihenkilöt  

Marja Nokelainen        matkavastaava          045 270 1811 marja.nokelainen@takse.net  

Kirsi Mäkinen matkavastaava 050 583 9541 kirsi.makinen@takse.net 

Elsa Tuppurainen        matkavastaava                    040 861 6939   elsa.tuppurainen@takse.net 

Ritva Vilén-Kinnunen matkavastaava, muistikerho 040 832 3243  r.vilen@takse.net  

Irma Arvola kirjallisuuskerho 050 572 7237 irma.arvola@kolumbus.fi 

Nipa Ronikonmäki golf-kerho 050 556 5775 nipa.ronikonmäki@gmail.com 
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