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 Seniorit voimavarana 

Kevätkirje jäsenistölle 

 

Me Taksen riskiryhmäläiset olemme joutuneet elämään arjessamme hyvin normaalista poikkeavaa 
aikaa jo maaliskuun puolesta välistä saakka. Korona-epidemian aiheuttama epävarmuus jatkuu, 
mutta olemme siitä huolimatta toiveikkaina uskaltaneet suunnitella tulevaa ohjelmaa ja rajoitusten 
helpottuessa järjestämmekin kokoontumistilaisuuden jäsenillemme vielä ennen kesää. 
Kokoonnumme Tapiolassa WeeGee-talolle pikniktapaamiseen torstaina 11.6. Tarjoilusta vastaa 
yhdistys kuten torstaitilaisuuksissa on tapana. Tapahtumasta on kerrottu tarkemmin edempänä tässä 
kevätkirjeessä. 

Taksen hallitus on korona-ajassa pitänyt kokouksensa verkossa Teams-ohjelman avulla. Lisäksi 
epävirallisia verkkotapaamisia on ollut viikoittain.  Nämä aidon tapaamisen korvikkeet ovat olleet 
virkistävä lisä eristyksen keskellä. Olemme miettineet, kuinka voisimme auttaa myös jäsenistöämme 
verkon kautta tapahtuvassa yhteydenpidossa.  

Harkitsemme intranetin rakentamista Takselle käyttäen Workplace-alustaa. Tämä työkalu on 
Facebookin yritysversio ja siten tutun oloinen suurelle osalle jäsenistöämme. Mainokset kuitenkin 
puuttuvat ja keskusteluihin osallistuminen on jäsenistöön kuulumattomilta estetty. Ajatuksenamme 
on tarjota tällä sovelluksella kanavia vapaalle keskustelulle ja kerhojen yhteydenpidolle, myös 
videotapaamisiin ja mahdollisesti videoluentoihin. Turhaa työtä välttääksemme keräämme ensin 
jäsenistön mielipiteitä tästä hankkeesta. Pidätkö hanketta hyödyllisenä? Osallistuisitko 
vuorovaikutteiseen toimintaan netissä? Kerro mielipiteesi sähköpostilla.  

Kurkistamme tässä alkusyksyn ohjelman julkaisussa huomiseen suurella varauksella. Ajankohdan 
voimassa olevat määräykset ja suositukset ratkaisevat sen, voidaanko ohjelma toteuttaa. Taksen 
hallitus seuraa koko ajan aktiivisesti tilannetta. 

Ole valppaana ja pysy ajan tasalla. Ohjelmamuutoksista ilmoitamme ensisijaisesti yhdistyksen 
nettisivuilla www.tapiola.senioriyhdistys.fi sekä sähköpostitse ja mahdollisuuksien mukaan myös 
yhdistyksen tilaisuuksissa. 

 

ALKUSYKSYN TORSTAITILAISUUDET KLO 14.00, jäsenetuna kahvitarjoilu takselaisille  

 

to 10.9. Lääketeollisuus ry:n tj Sanna Lauslahti: Lääkkeiden saatavuus - miten varmistetaan 
häiriötön lääkkeiden saanti ja lääkehoito? 

to 24.9. FT, suurlähettiläs emerita Eva-Christina Mäkeläinen: Mitä on protokolla ja mihin sitä 
tarvitaan?  

to 8.10. Toimittaja Yrjö Lautela: Jugoslavia ulkovaltojen pelikenttänä ennen ja nyt.  

to 22.10. Syyskokous: 

 

RETKET, MATKAT, TEATTERIT JA KONSERTIT  

Jokaisella retkellä on retkiluettelossa oma ilmoittautumisaika. 

 

to 11.6. Torstairetki: Tapiolan näyttelykeskus WeeGee -EMMA 

Tilaisuuden teemana on opastettu tutustuminen EMMAn perusnäyttelyyn (Saastamoisen 
kokoelmat) sekä WeeGee-rakennuksen historiaan ja arkkitehtuuriin. Turvajärjestelyjen takia 
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opastetuissa ryhmissä saa olla enintään 10-12 henkilöä, käsihygieniasta kukin huolehtii itse. 
EMMA on väljä museo, joten 1-2 m turvavälit onnistuvat hyvin. 

Tervetuloa piknik-torstaitilaisuuteen klo 14.00. Opastuksen jälkeen juodaan yhdessä 
yhdistyksen tarjoamat kahvit museon pihalla. Voit tulla myös pelkästään kahville klo 15.00. 
Ilmoittautuminen 2.– 3.6.2020 Pääsymaksu museoon on 10 €, museokortti käy, yli 70-
vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. 

 

to 27.8. Rajamäen Ryyppi ja Suomen Rautatiemuseo Hyvinkäällä 

Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi on aikamatka suomalaisen alkoholikulttuurin 
vaiheisiin. Jo vuonna 1889 aloitettiin hiivan, väkiviinan, etikan ja eetterin valmistus. Alko 
perusti 1963 tehtaaseen museon, joka vasta v. 2017 avautui yleisölle. Museotilat ovat 
neljässä kerroksessa, joihin kuljetaan kierreportaita. Jakaudumme kahteen ryhmään, toinen 
museossa ja toinen ryhmä tutustuu Tykkitornin mäkeen ja Rajamäen kirkkoon. Solttilan 
majassa nautimme riistapainotteisen lounaan, kuulemme esityksen tilan historiasta (esim. 
Alkon Rajamäen tehtaat ottavat veden tilan pohjalähteestä). 

Hyvinkäällä tutustumme kahdessa ryhmässä Suomen Rautatiemuseon perusnäyttelyyn ja 
Perinnejuna Valtteriin. 

Lähtö Gardenin edestä klo 9.00. Palaamme noin klo 17.00 
Ilmoittautuminen alkaa ma 17.8. klo 10.00 ja päättyy ke 19.8. klo 10.00 
Maksu 53 € laskutetaan erikseen 

 

v 38  Retki Träskändan kartanopuistoon sään salliessa 

Alustavasti olemme suunnitelleet viikolle 38/ 2020 retkeä Träskändan kartanopuistoon. 
Opas kertoo kartanon historiasta, puutarhasta ja puistoista. 

Yhdistys tarjoaa osallistujille herkulliset premium-hodarit suoraan hodarifillarista. 
Hodarifillari on polkupyörän päälle rakennettu koju.  

Retkelle tullaan järjestämän bussikuljetus mutta oman auton käyttö olisi toivottavaa bussin 
väljyyden takaamiseksi. 

 

v 40-41 Normandian retki ja Junamatka Pietariin on siirretty aikaisintaan vuodelle 2021. 

 

Syksyn alustavassa valmistelussa: 

to 15.10. Olympiastadion opastus ja John Nurminen säätiö 

la 24.10.  Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin: Molièren Saituri  

to 12.11. Didrichsen: Van Gogh ja lounas Lucy in the Sky-ravintolassa 

to 26.11. Observatorio, Saksalainen kirkko ja lounas Sea Horsessa 

v 50 7-13.12. Jouluretki: Strömforsin ruukki ja Malmgårdin joulumarkkinat, jouluretki 

v 51  Dominante-kuoro 

 

OSALLISTUMINEN TEATTERIIN, RETKILLE JA MATKOILLE  

Ilmoittautuminen tapahtuu kevätkirjeen ohjeiden mukaisesti joko sähköpostilla osoitteeseen 
retket@takse.net tai puhelimeen 040 020 9097. Puhelin on matkavastaavien käytössä.  

mailto:retket@takse.net

