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Tapiolan kansalliset seniorit ry 
Rohkeasti tulevaisuuteen 

  

Hyvä takselainen 

Vuosi on vaihtunut ja Taksilla on uusi hallitus, jonka kokoonpano kerrotaan tämän kirjeen 
lopussa. Vaikka korona on taas vallalla, olemme valmistelleet kevääksi monipuolista 
ohjelmaa. Luotamme siihen, että takselaiset ovat ottaneet tarvittavat koronarokotukset ja 
hankkineet koronapassin tai vastaavan todistuksen. Tällöin voimme turvallisemmin nauttia 
yhdessä olosta. Nopeasti vaihtuvat tilanteet asettavat kuitenkin tiedottamisellekin haasteita. 
Päivitämme nettisivuja vastedes entistä useammin ja lähetämme tarpeen tullen 
sähköposteja ja tekstiviestejä. Perinteiset kirjeet säilyvät, mutta valitettavasti postitse 
kulkevien kirjeiden perillemeno kestää.  

Myöhemmin keväällä järjestämme uusille ja vanhoille jäsenille tilaisuuden, jossa kerromme 
Taksen toiminnasta ja vastaamme kysymyksiin.  

Pilatesryhmät ja kerhot aloittavat näillä näkymin 14.2. 

Syksyllä näytti siltä, että korona hellittää otettaan. Valitettavasti kävi päinvastoin ja olemme 
taas hyvin epävarmassa tilanteessa. Toiveikkaasti olemme silti valmistelleet ohjelman ja 
toivomme, että voimme sen toteuttaa ja katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. 

Hyvää alkanutta vuotta 2022! 

Taksen hallitus 

 

Tilaisuudet torstaisin klo 14 

Tapiolan palvelukeskus on suljettu ainakin tammikuun. Jos korona sallii, tilaisuudet 
järjestetään sen jälkeen siellä, Länsituuli 1 A, 3. krs. 

20.1.  ETÄNÄ: Kunnallisneuvos Olli Männikkö:  

Eläkeläisten vaikutusmahdollisuudet Espoossa. Olli Männikkö on Espoon vanhusneuvoston 
puheenjohtaja. Linkki Teams-istuntoon lähetetään jäsenille ennen tilaisuutta. 

3.2.  Kaupunkineuvos Pekka Löyttyniemi: 

Espoo täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Pekka Löyttyniemi toimi Espoon 
kaupunginjohtajana1985-1995. 

17.2.  Unitutkija, professori Markku Partinen: 

Unen merkitys seniorille. 

3.3.    Kirjailija Johanna Venho: 

Suurnaisia ja yksityisiä ihmisiä: romaanit Sylvi Kekkosesta ja Tove Janssonista. Faktaa ja 
fiktiota – mikä on elämäkertaromaani? 

17.3.  Kevätkokous 

Kokouksen yhteydessä luento vieraslajeista, vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen 
ympäristökeskuksesta. 
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Vuoden alun retket ja tapahtumat 

Retkille ilmoittautuminen on sitova!  ks. osallistumisohjeet sivu 3 

Normandian matka on koronatilanteen vuoksi siirretty syksyyn. 

 Ke 9.2.  Rautatieaseman uusi hotelli   

Tutustumme oppaan johdolla Scandic Grand Central Helsinki -hotelliin Eliel Saarisen 
suunnittelemassa upeassa arvorakennuksessa, joka toimi vuosikymmeniä VR:n hallinto- ja 
toimistorakennuksena. Saneeraus- ja muutostyöt tehtiin yhdessä Museoviraston kanssa. 
Tiloissa on paljon alkuperäisiä yksityiskohtia ja Saarisen suunnittelemia kalusteita. Kierros 
kestää noin tunnin ja opasta kuuntelemme kuulokkeilla. Sen jälkeen nautimme 
salaattilounaan hotellin ravintolassa.  

Ilmoittautuminen alkaa ma 24.1. klo 10.00 ja päättyy ke 26.1. klo 18.00. Retken hinta on 38 
€. Tapaamme klo 11.40 sisällä hotellin pääovella, mistä oppaat ohjaavat eteenpäin. 

Pe 11.3.  Rouva C. Lahden kaupunginteatterissa 

Rouva C. on moderni, rohkea, hauska, yllättävä ja raikas tulkinta     
kansallisnäytelmäkirjailijamme Minna Canthin nuoruusvuosista. Näytelmä pohjautuu Minna 
Rytisalon kirjaan Suomen ensimmäisestä huomattavasta naisnäytelmäkirjailijasta ja 
yhteiskunnallisesta vaikuttajasta Minna Canthista (1844–1897). Klo 13 alkavan esityksen 
jälkeen nautimme päivällisen teatterin lämpiössä.  

Ilmoittautuminen alkaa ke 2.2. klo 10.00 ja päättyy to 3.2. klo 18.00. Retken hinta on 70 €. 
Lähtö klo 10.45 Gardenin edestä ja paluu noin klo 18.30. 

To 24.3. Marskin maja 

Menomatkalla pidämme tauon Riihimäellä Ullan Pakarissa, missä nautimme kahvin ja juusto- 
kinkkusämpylän. Lopella tutustumme kahdessa ryhmässä Marskin maja -museoon ja 
ulkotiloissa saunaan, kalamajaan ja läheiseen kenttävartio-museoon. Marskin maja -
ravintolassa nautimme pöytiin tarjottuna kolmen ruokalajin lounaan ja kahvit yhdessä 
Marskin kanssa, joka myös puhuu meille. Paluumatkan teemme Karkkilan kautta. 

Ilmoittautuminen alkaa ti 8.3. klo 10.00 ja päättyy to 10.3. klo 12.00. Retken hinta on 80 €. 
Lähtö Gardenin edestä klo 8.30 ja paluu klo 16. 

La 2.4.  Seppo Hovin viihdekonsertti Lohjalla 

Monipuolisuudestaan tunnetut laulusolistit Angelika Klas ja Hannu Lehtonen sekä kansan 
rakastama pianotaiteilija ja tarinankertoja Seppo Hovi tarjoavat konsertin rakastetuimpien 
klassikkosävelmien parissa. Kun ilta tummentuu -konsertissa kuulemme tangoa, 
musikaalisävelmiä, jazzia ja ikivihreitä. Konsertti alkaa Laurentius-salissa klo 15. Sitä ennen 
syömme lounaan Lohja Spassa Karjalohjan puolella. 

Ilmoittautuminen alkaa ke 16.3. klo 10.00 ja päättyy to 17.3. klo 18.00. Retken hinta on 51 €. 
Lähtö klo 12.00 Gardenin edestä ja paluu n. klo 17.00. 
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Myöhemmin keväällä 

To 21.4.    Espoon kartanoita ja kartanonväkeä 

Ke 4.5.     Retki Sipooseen 

17.–18.5.  Senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily 

Ennalta ilmoittautuneille. 

To 2.6.      Salpalinja-museo ja Hamina 

   

Kerhot 

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

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

Neulontakerho 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. 

 

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 tehdään sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai puhelimella 
040 020 9097. Puhelin on matkavastaavien käytössä. Ilmoittaudu ensisijaisesti 
sähköpostitse. Saat automaattisen ilmoituksen viestin vastaanottamisesta. 
Ilmoittautuminen vahvistetaan myöhemmin jäsenrekisterin kautta lähetetyllä viestillä tai 
puhelimitse. 
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.  
Maksut suoritetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Käytä maksaessasi aina laskun 
viitenumeroa ja maksupäivänä laskun eräpäivää. Maksettavan määrän on oltava laskussa 
mainitun suuruinen. Pankki veloittaa lisäkuluja jokaiselta tapahtumapäivältä.  Kun 
menettelet ohjeen mukaisesti, helpotat myös laskujen käsittelyyn liittyvää työtä. 
Matkavakuutuksista jokainen vastaa itse. Tarkasta vakuutuksesi mm. peruutusturvan osalta! 

 

  

mailto:nipa.ronikonmaki@gmail.com
mailto:retket@takse.net
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Yhteystiedot 2022 

 

Hallituksen sähköpostiosoite                                       hallitus@takse.net  

retkitiedustelut, ilmoittautuminen                  040 020 9097                 retket@takse.net 

 

Hallituksen jäsenet 

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

Ismo Nuuja                     varapuheenjohtaja                  040 087 6469          ismo.nuuja@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 

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

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

   

Toimihenkilöt  

Soile Silfver tp. sihteeri 28.2. asti 040 504 5692 soile.silfver@takse.net  

Iris Holmqvist  sihteeri 7.1.-         050 653 99 iris.holmqvist@takse.net 

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

Katriina Ristolainen tp. talous 31.3. asti  045 357 7625  katriina.ristolainen@takse.net 

Marja Englund  viestintä, some  050 453 3811 marja.englund@takse.net            

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

Marja Nokelainen matkavastaava 045 270 1811 marja.nokelainen@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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