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Tapiolan kansalliset seniorit ry 
Rohkeasti tulevaisuuteen 

  

 Hyvä takselainen 

Taksen toiminta on käynnistynyt tänä syksynä vihdoinkin normaalivuosien tapaan. Tapiolan 
palvelukeskus on avannut ovensa. Useita hienoja retkiä on koettu ja monta on vielä syksyllä 
jäljellä. Torstaikahvit järjestetään 28.10. alkaen Palvelukeskuksessa. Kerhot ja jumpparyhmät 
ovat päässeet aloittamaan toimintansa aiemmin kuin edellisessä jäsenkirjeessä arveltiin. 
Taksen 50-vuotisjuhliin, vuoden kohokohtaan, on ilmoittautunut yli 100 osallistujaa. 

Kevätohjelman valmistelu on käynnissä. Kerromme siitä tarkemmin seuraavassa 
jäsenkirjeessä, joka ilmestyy vuodenvaihteen tuntumissa. Kevään ohjelmasta on kuitenkin 
tässä kirjeessä mainittu matka Normandiaan sekä Senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily 
varhaisten ilmoittautumisaikojen vuoksi. 

Ensi vuonna Taksen hallituksen ja toimihenkilöiden kokoonpanoihin on tulossa muutoksia. 
Yhdistystämme luotsaa syyskokouksessa valittu uusi puheenjohtaja Kirsi Mäkinen. Muu 
joukko koostuu jo tutuista Taksen aktiivisista henkilöistä. Uutena toimijana joukkoomme 
liittyy Marja Englund. Ensi vuoden roolituksista tiedotamme seuraavassa kirjeessämme. 

Toivottavasti lisääntynyt koronatartuntojen määrä ei enää vaikeuta toimintaamme. 
Odotamme yhteisiä tapaamisia ja toivomme kaikille rauhallista syksyä. 

Taksen hallitus 

 

Syksyn tilaisuudet torstaisin klo 14 Tapiolan palvelukeskuksessa 

28.10. Suurlähettiläs emeritus René Nyberg: Mihin Venäjä on menossa  

Pitkän uran diplomaattina tehneellä René Nybergillä on neljänkymmenen vuoden kokemus 
Suomen ja Venäjän suhteista.  Hän toimi suurlähettiläänä Moskovassa 2000–2004, mutta jo 
1970-luvulla hän oli toiminut diplomaattina Moskovassa ja Leningradissa. 

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. Saamme käytännön hoito-ohjeita ja neuvoja turvotuksen 
ennaltaehkäisyksi. 

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. Tervetuloa joulupuurolle 

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumista. 
 Ilmoittautuminen alkaa 24.11. klo 10.00 ja päättyy 25.11. klo18. 

3.2.2022 Kaupunkineuvos Pekka Löyttyniemi: Espoo kaupunkina 50 vuotta 

 Pekka Löyttyniemi toimi Espoon kaupunginjohtajana 1985–1995. 
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Syksyn retket ja tapahtumat 

 Retkille ilmoittautuminen on sitova!  ks. osallistumisohjeet sivu 4  

To 4.11. Observatorio ja Saksalainen kirkko 

Retkemme ensimmäinen kohde on Saksalainen kirkko Helsingissä Tähtitorninmäen juurella. 
Sieltä siirrymme Helsingin Observatorioon ja pääsemme oppaan johdolla katsomaan vanhaa 
havaintotornia ja planetaariota. Lounaan nautimme legendaarisessa ravintola Sea Horsessa. 

Ilmoittautuminen alkaa ti 26.10. klo 10.00 ja päättyy ke 27.10. klo 18.00. Retken hinta on 32 
€, museokortilla 26 €.  Lähtö Tapiola Gardenin edestä klo 10.40 ja paluu n. klo 15.00. 

To 11.11. Ilmoittautuminen Normandian matkalle 25.4.2022 alkaa (ks. seuraava sivu) 

Myös niiden, jotka ovat ilmoittautuneet peruuntuneille Normandian matkoille, täytyy 
ilmoittautua uudelleen. Vanhat ilmoittautumiset eivät ole voimassa! 

La 20.11. Taksen 50-vuotisjuhla Hanasaaressa ennalta ilmoittautuneille 

Menemme bussilla Hanasaareen ja juhlimme yhdessä marraskuisena lauantai-iltana 50-
vuotiasta Taksea. Juhlapuheen pitää kansanedustaja Kai Mykkänen. Esiintyjävieraanamme 
on näyttelijä Seela Sella. Musiikista vastaa mieskvartetti Seilorit. Nautimme kolmen 
ruokalajin illallisen. 

Ma 22.11. Ilmoittautuminen Senioriliiton juhlaristeilyyn 17.5.2022 alkaa klo 10 

ks. seuraava sivu 

Ti 30.11. Musiikkimuseo Fame ja John Nurminen säätiö 

Pasilan Mall of Triplassa sijaitsevassa uudessa Musiikkimuseo Famessa tutustumme uuden 
ajan elämykselliseen museoon, jossa esitellään monipuolisesti Suomen musiikkia oppaan 
johdolla. Lounastamme Ravintola Famessa. Jatkamme John Nurminen säätiöön, jossa 
kuulemme esitelmän Itämeren suojelusta ja säätiön hankkeista. Sen jälkeen tutustumme 
oppaitten johdolla museoon ja meriantiikki- ja taidekokoelmiin. 
Ilmoittautuminen alkaa ma 15.11. klo 10.00 ja päättyy ke 17.11. klo 12.00 Retken hinta on 46 
€, museokortilla 31 €. Lähtö Tapiolan Gardenin edestä klo 9.15 ja paluu klo 16. 

To 2.12.  Joulukonserttiristeily 

Teemme iltaminiristeilyn (ei maihinnousua) Eckerö-linjan m/s Finlandialla. Laiva lähtee 
Helsingin Länsisatamasta terminaalista 2 klo 15.15, mutta buffet-päivällinen alkaa jo klo 
14.45. Arja Korisevan joulukonsertti on vuorossa klo 19.30. Matkatavaroita varten on varattu 
B4-sisähytti risteilyn ajaksi. Laiva saapuu Helsinkiin klo 21.00 ja yhteiskuljetus Tapiolaan 
lähtee n. klo 21.20. Ilmoittautuminen alkaa ma 25.10. klo 10.00. Hinta on 52 €. 

La 22.1.22 Huomenna hän tulee, Espoon kaupunginteatteri klo 14 

Samuel Beckettin (1906–1989)  kaksinäytöksisessä tragikomediassa ystävykset odottavat 
tien varressa salaperäistä Godot-nimistä henkilöä. Näytelmä on länsimaisen kirjallisuuden 
kulmakiviä. Tälle vuosikymmenelle päivitetty esitys toteutetaan Espoon kaupunginteatterin, 
Tampereen Teatterin ja Turun kaupunginteatterin yhteistuotantona. 

Jaamme liput Espoon kaupunginteatterin ala-aulassa klo 13.15 alkaen.  
Väliajalla nautimme päiväkahvit. Retken hinta on 53 €.  
Ilmoittautuminen alkaa ti 30.11 klo 10.00 ja päättyy ke 1.12. klo 18.00. 

https://espoonteatteri.fi/esitykset/huomenna-han-tulee/
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Ke 9.2.22 Rautatieaseman hotelli 

VR:n entiseen pääkonttoriin päärautatieasemalla avattiin huhtikuussa luksushotelli Scandic 
Grand Central Helsinki. Käymme tutustumassa siihen. 

 

25-29.4.2022 Matka Normandiaan 

Matkalla tutustumme ihastuttavaan Normandiaan, joka on kuuluisa niin vehreästä 
luonnostaan, sotahistoriastaan kuin rikkaasta ruokakulttuuristaankin sekä taiteilijoistaan.  

Käymme mm. kylässä, jonka tunnetuin asukas oli Vincent van Gogh. Yövymme yhden yön 
Rouenissa ja kolme yötä Honfleurissa. Rouenissa kuljemme mm. Orleansin neitsyen Jean 
d’Arc’in jalanjäljillä ja käymme aukiolla, jolla hänet mestattiin. Honfleurista retkeilemme 
rannikon mielenkiintoisiin kohteisiin. 

Pääsemme myös tutustumaan juustojen valmistukseen ja kuuluisaan Calvados-tilaan. 
Maihinnousurannikolla vietämme päivän muistellen toisen maailmansodan tapahtumia. 
Näemme myös Bayeux’in kuuluisan seinävaatteen, ”Pont de Normandie” -köysisillan, Havren 
sekä Etretat’in jylhiä rantakallioita. 

Paluumatkalla vierailemme taiteilija Claude Monet’in kotitalolla ja puutarhassa. 

Matkan hinta jaetussa kahden hengen huoneessa on 1395 €. Yhden hengen huoneen 
lisämaksu on 295 €. Matkaohjelma ja matkaehdot ovat nähtävillä myös palvelukeskuksen 
ilmoitustaululla. Ohjelma lähetetään pyynnöstä postitse. 

Ilmoittautuminen alkaa to 11.11. klo 10.00 sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net. 
Lisätiedot: Marja Nokelainen, marja.nokelainen@takse.net tai 045 2701811. 

17.–18.5. Senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily 

Silja Europa on varattu toukokuussa Rohkeasti tulevaisuuteen -risteilylle. Ohjelmassa on sekä 
viihdettä että asiaa, mm. tangokuninkaallisten show, senioritapaamisia, asiantuntijaluentoja 
ja Jorma Uotisen ilta. Risteilyn hinta sisältää buffetillallisen ja meriaamiaisen. Hinta on 
DeLux-luokan hytissä (2hh) 218 € (sis. erikoisaamiainen) ja A2-luokan hytissä (2hh) 138 €. 

Ilmoittautuminen alkaa ma 22.11. klo 10.00. Kerro, kummanko hyttiluokan valitset. 

Kerhot 

Muistikerho kokoontuu parillisen viikon maanantaina klo 12.30–14.00.  
Kerhoa vetää Sirpa Koivisto 050 522 5408. 

Kirjallisuuskerho kokoontuu aluksi vetäjänsä Irma Arvolan kotitalon kerhotilassa. Ota 
yhteyttä Irmaan 050 572 7237. 

Neulekerho (ent. käsityökerho) kokoontuu Palvelukeskuksessa joka toinen tiistai parillisina 
viikkoina klo 10–12. Kerhoa vetää Merja Lehtokangas 040 705 8276. 

Golfkerhon asioissa ota suoraan yhteyttä vetäjään Nipa Ronikonmäkeen 050 556 5775. 

https://bin.yhdistysavain.fi/1578123/REHansEfhjmBlZx0krkH0WQMV-/Matkaohjelma%20Tapiolan%20kansalliset%20seniorit%20Normandia%202022.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1578123/e9Ihy9CqkLMkPRQ7PCV90WQMUz/Tapiolan%20kansalliset%20seniorit%20ry%20-%20Lis%C3%A4-%20ja%20erityisehdot%20Normand.pdf
mailto:retket@takse.net
mailto:marja.nokelainen@takse.net
https://www.matkapojat.fi/senioriliitto
mailto:nipa.ronikonmaki@gmail.com
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Osallistuminen retkille, matkoille ja muihin tapahtumiin 

Osallistumisoikeus on yhdistyksen jäsenillä. Mikäli retkillä on vapaita paikkoja, myös 
ulkopuolisia voidaan hyväksyä mukaan. Osallistujilla ei saa olla maksurästejä. Maksamaton 
jäsenmaksu johtaa jäsenrekisteristä poistamiseen. 
Ilmoittautuminen suoritetaan sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai puhelimella 
040 020 9097. Puhelin on matkavastaavien käytössä.  
Ilmoittaudu ensisijaisesti netin kautta.  
Sopimukset alihankkijoiden kanssa edellyttävät osallistujamäärän ilmoittamista jo varhain. 
Siksi ilmoittautuminen on sitova. Otamme vastaan ilmoittautumisia myös varasijoille. 
Osallistuja on kuitenkin ensisijaisessa vastuussa oman paikkansa täyttämisestä, ellei hän itse 
voi osallistua retkeen.  
Ilmoittautuminen vahvistetaan erillisellä jäsenrekisterin kautta lähetetyllä viestillä. Viestin 
saapuminen voi tästä syystä kestää totuttua kauemmin. Puhelimella ilmoittautuessasi voit 
saada vahvistuksen jo samalla. 
Maksut suoritetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Käytä maksaessasi aina laskun 
viitenumeroa. Maksettavan määrän on oltava laskussa mainitun suuruinen ja lasku tulee 
maksaa nimenomaan eräpäivänä. Pankki veloittaa lisäkuluja jokaiselta tapahtumapäivältä.  
Kun menettelet ohjeen mukaisesti, helpotat myös laskujen käsittelyyn liittyvää työtä. 
Matkavakuutuksista jokainen vastaa itse. Tarkasta vakuutuksesi mm. peruutusturvan osalta! 

 

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, neulekerho 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 040 832 3243  r.vilen@takse.net  

Sirpa Koivisto muistikerho 050 522 5408 sirpa.koivisto@gmail.com  

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

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