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Tapiolan kansalliset seniorit ry 
Rohkeasti tulevaisuuteen 

  

 Hyvä takselainen! 

Normaalin yhdistystoiminnan aika on jo näköpiirissämme. Koronan vaikutus tuntuu 
valitettavasti vielä syksyn ohjelmassa. Retkiohjelmamme voimme toteuttaa lähes 
normaalisti.  Kaksi ensimmäistä torstaikahvitilaisuutta joudumme kuitenkin järjestämään 
etäluentona. Tämän jälkeen pyrimme järjestämään torstain tilaisuudet yleisötilaisuuksina, 
tosin - ainakin aluksi - uudessa paikassa. Tilaisuuksiin osallistujista pidetään kirjaa.  

Jo nyt pienet korkeintaan 10 hengen ryhmät voivat aloittaa toimintansa Tapiolan 
palvelukeskuksessa. Voimme vihdoin käynnistää Muistikerhon, Kirjallisuuskerhon ja 
Käsityökerhon toiminnan lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen. Jumpparyhmät joutuvat 
odottamaan vuoroaan ensi vuoteen. 

Toivottavasti korona ei enää sotke näitä suunnitelmia ja voimme marraskuussa viettää 
yhdessä 50-vuotisjuhlaamme turvallisissa oloissa. 

Ilmoittautumiskäytännöt maksullisiin tilaisuuksiin ja retkillemme ovat hieman muuttuneet. 
Lukekaa siis osallistumisohjeet tästä kirjeestä. 

Rohkeasti tulevaisuuteen! 

Taksen hallitus 

 

Syksyn tilaisuudet torstaisin klo 14 

Ensimmäiset kaksi tilaisuutta (16.9. ja 30.9.) ovat etäluentoja. Muut tilaisuudet pidetään 
näiltä näkymin Ravintola Niittylounaassa kahvitilaisuuksina, kunnes Tapiolan palvelukeskus 
avataan yleisötilaisuuksille. Varaa Niittylounaaseen mukaan 6 € kahvi- ja pullarahaa. 
Ravintola Niittylounas sijaitsee Kuitinmäen eteläpuolella Länsikeskuksessa osoitteessa 
Pihatörmä 1 b. 

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:  
Koronarokotteiden ja -hoitojen kehittyminen. Miten on varmistettu häiriötön lääkehoito. 

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

  

etäluento 

etäluento 

Niittylounas 
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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. Joulukahvit Tapiolan palvelukeskuksessa? 

 

Syksyn retket ja tapahtumat 

to 9.9. Luontokeskus Haltia 

Retken aloitamme lounaalla, jonka jälkeen tutustumme näyttelyyn. Lopuksi kierrämme 
kahden kilometrin pituisen Maahisen kierroksen. Ilmoittautuminen on jo päättynyt. 
Lähtö torstaina 9.9. klo 9.15 Tapiola Gardenin edestä ja paluu n. klo 14.45. 

ke 22.9 Bosgårdin kartano ja luomutila 

Bosgårdin kartanon historia alkaa 1200-luvulta, jolloin tilan läheisyydessä toimi Husholmenin 
linnoitus. Porvoon lähellä oleva kartano on nykyään moderni aktiivinen maatila, jolle vuonna 
2013 myönnettiin virallinen luomumerkki osoituksena luonnonmukaisista kasvatus- ja 
viljelymenetelmistä. 

Nautimme 1800-luvulta peräisin olevassa päärakennuksessa kolmen ruokalajin buffet-
lounaan. Isäntien opastamana teemme noin tunnin tilakierroksen ja kuulemme tilan 
historiasta ja perinneviljelmistä. Halukkailla on mahdollisuus tehdä ostoksia tilakaupassa. 

Ilmoittautuminen alkaa 6.9. klo 10.00 ja päättyy 7.9. klo 18.00. Retken hinta on 54 €. 
Lähtö klo 10.00 Tapiola Gardenin edestä ja paluu noin klo 15.30. 

to 23.9. ja la 16.10. Paimion parantola 

Paimion parantolaan la 16.10. tehtävää retkeä pohjustetaan etäopastuksella torstaina 23.9. 
klo 14.   

Paimion retkellä 16.10. nautimme aamukahvit Halikossa Design Hill Caféssa. Myymälässä on 
hetki ostosaikaa. Opastetun parantolakierroksen jälkeen syömme buffet-lounaan Kaimalan 
Karhulammella.  

Ilmoittautuminen alkaa ma 13.9. klo 10.00 ja päättyy ke 15.9. klo 20.00. Retken hinta on 
69 €. Lähtö Tapiola Gardenin edestä klo 9.00 ja paluu n. klo 17.00. 

  

Niittylounas 

Varmista paikka! 

Varmista paikka! 
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la 9.10. Teatteriesitys Baskervillen koira Arena näyttämöllä klo 13 

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 
Santeri Kinnunen, Risto Kaskilahti, Emilia Sinisalo, Sauli Suonpää ja Mikko Virtanen. Retkeen 
sisältyy väliaikatarjoilu. 

Ilmoittautuminen alkaa to 2.9. klo 10.00 ja päättyy pe 3.9. klo 18.00. Retken hinta on 60 €. 
Tapaamme klo 12.30 Arena-näyttämöllä, Hämeentie 2, lähellä Hakaniemen metroasemaa. 

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 
31 €.  Lähtö Tapiola Gardenin edestä klo 10.30 ja paluu n. klo 15.00. 

la 20.11. Taksen 50-vuotisjuhla Hanasaaressa 

Menemme bussilla Hanasaareen ja juhlimme yhdessä marraskuisena lauantai-iltana 50-
vuotiasta Taksea. Ohjelmallinen illallisjuhla on tarkoitettu koko jäsenistölle. Juhla alkaa klo 
18. Ohjelmaa vielä valmistellaan. Tässä vaiheessa voimme kertoa, että Seela Sella on 
lupautunut esiintymään juhlassamme. 

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. 

25-29.4.2022  Matka Normandiaan 

Ennakkotietona ilmoitamme, että useita kertoja siirretyn Normandian matkan uusi 
ajankohta on vahvistunut. Tästä kerromme enemmän seuraavissa jäsenkirjeissä. 

 

Kerhot 

Muistikerho kokoontuu parillisen viikon maanantaina klo 12.30–14.00. Syksyn ensimmäinen 
kokoontuminen on 6.9. klo 12.30. Kerhoa vetää Ritva Vilen-Kinnunen 040 832 3243. 

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

Käsityökerho kokoontuu Palvelukeskuksessa joka toinen tiistai parillisina viikkoina 7.9. 
alkaen klo 10–12. Kerhoa vetää Merja Lehtokangas 040 705 8276. 

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

https://hkt.fi/esitykset/baskervillen-koira/
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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. 

 

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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