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Tapiolan kansalliset seniorit ry    

 Seniorit nettiajassa 

Takselaiset, tervetuloa mukaan kevään 2019 toimintaan! 

Tapiolan palvelukeskuksessa, Länsituulentie 1 A, 3. kerros, järjestämme torstaitilaisuuksia parittomina 
viikkoina. Parillisina viikkoina ohjelmassa on runsaasti retkiä, teatteria tai muuta vastaavaa toimintaa. 
Ohjelmamuutoksista ilmoitamme yhdistyksen nettisivuilla www.tapiola.senioriyhdistys.fi sekä Tapiolan 
palvelukeskuksen ilmoitustaululla, sähköpostitse ja yhdistyksen tilaisuuksissa. 

 

TORSTAITILAISUUDET KLO 14.00 

to 17.01. Vaalien lähestyessä: Vieraamme Unto Hämäläinen on tehnyt pitkän uran politiikan parissa,  
ensin Aamulehden eduskuntatoimittajana ja sitten politiikan toimittajana ja esimiehenä Hel-
singin Sanomissa. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän oli tunnettu Kuukausiliitteen toimittaja-
na ja Perässähiihtäjä-blogeistaan. Sittemmin hänet on usein nähty televisiossa asiantuntijana. 
Hän on myös toimittanut ja kirjoittanut useita tietoteoksia. Viime vuonna ilmestynyt Historian 
paraatipaikalla kokosi yksiin kansiin Ohranan talon historian. 

to 31.01.  Suomen Joutsenen Atlantin purjehdukset 1930-luvulla: Anja-Bi Pulkkinen kertoo meille 
Suomen laivaston koululaivana toimineen Suomen Joutsenen purjehduksista Atlantilla 1930-
luvulla. Nykyään tämä kolmimastoinen fregatti on museolaivana Aurajoessa Turun Forum Ma-
rinumissa.  

to 14.02.  Hätäensiapu: Roger Storås kertoo, miten henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee toimia.  

to 28.02. Minna Canth: Tietokirjailija ja kirjallisuushistorioitsija Minna Maijalan aiheena on Minna 
Canth, jonka syntymästä tulee kuluneeksi 175 vuotta tänä vuonna. Minna Maijala on tehnyt 
väitöskirjan Minna Canthista ja kirjoittanut 2014 ilmestyneen kirjailijan elämäkerran. Teos ku-
vaa ristiriitaa Minna Canthin yksityiselämän haavoittuvuuden ja julkisuuskuvan välillä. Esiin 
piirtyy herkkä ja hehkuva Minna.  

to 14.03. Kevätkokous: Käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat.  Ennen kokousta alustus ja keskuste-
lua ajankohtaisista politiikan aiheista. Vieraanamme on kansanedustaja, kaupunginvaltuutet-
tu, lääket. toht. Mia Laiho 

to 28.03. Ajankohtaista kuulon kuntoutuksesta: HYKSin Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan dosent-
ti, ylilääkäri Antti Aarnisalo kertoo, miten kuuloa kuntoutetaan.  

to 11.04. Ilmari Kianto: Ilmari Iki-Kianto oli värikäs henkilö, vapaussoturi ja köyhän kansan puolustaja, 
isänmaallinen runoilija ja kuritushuonevanki, vapaan rakkauden puolustaja ja kovan onnen 
korpikirjailija. FT Panu Rajala kertoo syksyllä ilmestyneen kirjansa Suomussalmen sulttaa-
ni pohjalta Kiannon ihmeellisistä vaiheista. Kirjaa on tilaisuudessa myytävänä. 

to 25.04. Vuoden 2009 ulkosuomalaisen Leena Pasasen elämänkokemukset: Lastenlääkäriksi Oulussa 
vuonna 1980 valmistunut Leena Pasanen on toiminut koko työuransa Suomen Lähetysseuran 
tehtävissä Ilembulassa Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon sairaalassa. Leena on toiminut 
neljän nyt jo aikuisen aids-orvon holhoojana. Tansanian kokemuksistaan Leena on kirjoittanut 
kirjat Daktarin lapset ja Noel - Daktarin tarinoita Tansaniasta. Elämänkokemuksistaan Leena 
kertoo meille.  

to 09.05. Albergan kadonnut huvilaidylli: Kotiseutuneuvos Arja Salmi kertoo Albergan kadonneesta 
huvilakulttuurista. 1900-luvun alussa kukoistaneen huvilaelämän muisto elää edelleen monis-
sa Leppävaaran nimissä.  

http://www.tapiola.senioriyhdistys.fi/
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RETKET, MATKAT, TEATTERIT JA KONSERTIT 

Jokaisella retkellä on oma ilmoittautumisaika, katso retkiluettelosta. 

ti 29.01.  Oopperan kulissien taakse: Suomen kansallisoopperan ja -baletin näyttämön taakse pääsem-
me kurkistamaan opastetulla kierroksella. Näemme oopperatalon arkea ja mitä kaikkea vaivaa 
nähdään esitysten onnistumiseksi työpajoissa, verstaissa ja harjoitustiloissa. Noin tunnin kes-
tävän kierroksen jälkeen lounastamme pöytiin tarjoiltuna Hernesaaressa ravintola Löylyssä, 
jonka Time-lehti nimesi 2018 yhdeksi maailman sadasta parhaasta nähtävyydestä.  
Ilmoittautuminen alkaa ti 8.1. klo 10.00. Maksu 40 euroa tilille 11.1. mennessä.  
Lähtö klo 10.00 Gardenin edestä ja paluu noin klo 13.45.  

pe 22.02.Lahden kapupunginteatterin hurmaava musikaaliklassikko The Sound of Music 
The Sound of Music on iki-ihana musikaali elämänilosta, luottamuksen voittamisesta ja kyvys-
tä rakastaa. Tämä Richard Rogersin säveltämä musikaali pohjautuu meille kaikille tuttuun tosi-
tarinaan. Se kertoo itävaltalaisen von Trappin perheen kohtalosta toisen maailmansodan 
melskeissä. Kauniin musiikin tulkkeina loistavat erityisesti pääosassa Maria-kotiopettaja sekä 
hellyttävä seitsemän lapsinäyttelijän laulava joukko. Esityksen musiikillista nautintoa lisää tai-
turillinen nunnien kuoro sekä monipuolinen viidentoista muusikon teatteriorkesteri. Upea la-
vastus vie meidät sykähdyttävän taianomaiseen itävaltalaiseen vuoristomaisemaan. Ennen te-
atteria nautimme lounaan Lahden Seurahuoneella ravintola Trattoriassa kaupungin keskustas-
sa. Lounaan saamme pöytiin tarjoiltuna. Väliaikatarjoilut tilaamme valintasi mukaan.  
Ilmoittautuminen alkaa ma 14.1. klo 10.00. Maksu väliaikatarjoiluineen 79 euroa ja  tarjoi-
lutta 70 euroa tilille 21.1. mennessä. Kerrothan, haluatko omenatartaletin vai savuporopii-
rakan. Lähtö klo 9.30 Gardenin edestä ja paluu noin klo 17.30.  

ti 5.3 tai to 7.3. Opastettu vierailu Helsingin uuteen keskustakirjasto Oodiin 
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki 
Kierroksella saamme kattavan yleisesittelyn paljon kehutun, upean Oodin tiloista ja palveluis-
ta. Kierros kestää noin tunnin. Koska ryhmän maksimikoko on rajoitettu vain 20 henkilöön, 
olemme varanneet kolme vierailuajankohtaa: 

ti 5.3.2019 klo 10.00, tai 
to 7.3.2019 klo 10.00 tai 
to 7.3. 2019 klo 14.00. 

Opastuskierrokset maksaa Takse, mutta emme valitettavasti voi järjestää kuljetuksia ryhmien 
henkilömäärien vuoksi. Kokoontuminen on Oodin ensimmäisen kerroksen aulassa infotiskin 
edessä noin 10 minuuttia ennen kierroksen alkua. 
Ilmoittautuminen alkaa pe 18.1.2019 klo 10.00 poikkeuksellisesti vain puhelimitse! 
Jos haluat osallistua ti 5.3. klo 10 vierailuun soita Ritva Vilen-Kinnuselle 0408323243. 
Jos haluat osallistua to 7.3. jompaan kumpaan vierailuun soita Taksen numeroon 0400209097. 
Otathan huomioon, että mahdollisista peruutuksista on ehdottomasti ilmoitettava, sillä retkil-
le halukkaita on todennäköisesti enemmän kuin paikkoja on tarjolla. 
 

ma 18.03. Kirsikkatarha, Helsingin kaupunginteatteri. Helsingin kaupunginteatterin isolla näyttämöllä 
nähdään Anton Tšehovin viimeiseksi jäänyt näytelmä Kirsikkatarha. Kyseessä on Martti Anha-
van suomennos. Eino Kaliman suomennos tunnetaan nimellä Kirsikkapuisto. Nelinäytöksinen, 
1904 ensi-iltansa saanut näytelmä kertoo aatelisperheestä, joka palaa kotitilalleen rahansa 
menettäneenä. Kartano kirsikkatarhoineen joutuu huutokaupattavaksi, jollei suku saa määrä-
aikaan mennessä otetta elämäänsä. Väliaikatarjoilun tilaamme valintasi mukaan.  
Ilmoittautuminen alkaa ti 5.2. klo 10.00. Maksu väliaikatarjoiluineen 57 euroa ja tarjoiluitta 
44 euroa tilille 12.2. mennessä. Ilmoitathan, valitsetko tummasuklaa-vadelmaleivoksen vai 
savulohileivoksen.    
Lähtö klo 18.00 Gardenin edestä ja paluu esityksen päätyttyä. 
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to 04.04. Wiurilan yksityiskartano, kartanon koti- ja hevosvaunumuseo: Armfelt-suvun historiaa 
Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua yksityiskäytössä olevaan Halikon Wiurilan karta-
noon, jota esitellään ryhmille rajoitetusti. Itse kartanon emäntä Anne Marie Aminoff, joka it-
sekin kuuluu kartanon rakennuttaneeseen Armfeltin sukuun, esittelee meille sukukartanon 
yksityistiloja ja kertoo sekä kartanon että Armfeltin suvun historiaa. Nykyinen kartanomiljöö 
on luotu kokonaan sen jälkeen, kun kartano tuli Armfelt-suvun omistukseen vuonna 1787. Yk-
sityiskartanona toimiva päärakennus valmistui vuonna 1811, ja sen on suunnitellut Charles 
Bassi. Rakennus on tyyliltään yksinkertainen uusklassisismin tunnusmerkein. Yli 30 vuotta 
myöhemmin rakennetut talousrakennukset, kuten vaunuvaja ja kotimuseo, sen sijaan edusta-
vat Pietarissa antiikin esikuvien mukaan kehittynyttä keisarityyliä upeine pylväineen. Meillä on 
opastetut tutustumiset yksityiskartanon lisäksi kartanon kotimuseoon, jossa on ainutlaatuista 
esineistöä päärakennuksesta, sekä hevosvaunumuseoon. Kierrokset tarjoavat kiehtovan aika-
matkan kartanon menneisyyteen ja nykypäivään. Lounaaksi nautimme August- buffetmenun 
kartanon ravintolassa. Lounaan jälkeen voimme vielä tehdä ostoksia Wiurila Shopissa. 
Ilmoittautuminen alkaa ti 12.3. klo 10.00. Maksu 69 euroa tilille 20.3. mennessä. 
Lähtö klo 9.00 Gardenin edestä ja paluu noin klo 16.00.   

 
to 02.05.  Taiteilija Eero Järnefeltin Suviranta, Ilmatorjuntamuseo ja lounas Härmän Ratissa 

Tutustumme Tuusulanjärven taiteilijayhteisön vastikään yleisölle avattuun Eero ja Saimi Järne-
feltin taiteilijakotiin. Se oli perheen kotina vuosina 1901 - 1917. Arkkitehti Usko Nyströmin 
piirtämä talo on vielä osittain taiteilijan tyttärenpojan Juhani Kolehmaisen asumiskäytössä. 
Pääsemme kuitenkin tutustumaan talon ensimmäiseen kerrokseen ja sään salliessa puutar-
haan. Kuulemme Järnefeltin perheen elämästä talon asukkaina, ja meille esitellään ateljeeko-
din taidetta ja esineistöä. Museossa ei ole mahdollista liikkua rollaattorilla. Matkalla Suviran-
taan pysähdymme tunnin opastetulle kierrokselle Ilmatorjuntamuseoon. Vierailemme Tuusu-
la-hallissa, jossa on näyttely rauhanajan ilmatorjunnasta, samoin Helsinki-hallissa, jossa on so-
ta-ajan näyttely Ilmatorjunta Suomen sodissa 1939 - 1945 sekä vanhassa sotilasvirkatalossa eli 
Kapteenin puustellissä, jossa on Suomen sotilasperinteet -näyttely. Museokäyntien jälkeen 
siirrymme buffetpöytään Härmän Ratiin. Ravintolan kaikki ruoka tehdään alusta loppuun käsi-
työnä tuoreista raaka-aineista ja 97-prosenttisesti luomusta. Ravintolan kaksifooninkinen pää-
rakennus on siirretty Tuusulan kulttuurimaisemaan Alahärmän Ojalan kylästä. Ruokailun yh-
teydessä kuulemme vielä talon historiaa. 
Ilmoittautuminen alkaa ma 1.4. klo 10.00. Maksu 35 euroa tilille 5.4. mennessä.  
Lähtö klo 10.15 Gardenin edestä ja paluu noin klo 15.45.  

pe 10.05. Porkkalan parenteesi. Jatkosodan jälkeen vuonna 1944 Porkkala ja sen lähialueet vuokrattiin 
välirauhasopimuksella 50 vuodeksi Neuvostoliitolle merisotilaalliseksi tukikohdaksi. Ajanjakso 
oli poikkeuksellinen maamme historiassa, sillä tukikohta muodosti pysyvän uhan itsenäisyy-
dellemme. Muuttuneen maailmantilanteen seurauksena Porkkala palautettiin 26.1.1956, jol-
loin asukkaat pääsivät palaamaan alueelle ja aloittamaan mittavan jälleenrakennustyön. Päi-
vän aikana käymme Kolsarbyn venäläisellä hautausmaalla, näemme neuvostosotilaiden raken-
taman riemukaaren ja tutustumme Igor-museoon, jonka esineet ja tarinat kertovat vuokra-
kaudesta. Pääsemme myös tutustuman neuvostoliittolaiseen bunkkeriin. Tutustumiskohteena 
on myös Sjundbyn harmaakivinen linna, jonka tunnetuin omistaja oli Sigrid Vaasa, Ruotsin ku-
ninkaan Erik XIV:n ja Kaarina Maununtyttären tytär. Jo lähes kolmensadan vuoden (Porkkalan 
vuokra-aikaa lukuun ottamatta) Sjundbyn tila on kuulunut Adlercreutzin suvulle ja on siis edel-
leen yksityisomistuksessa. Nautimme buffetlounaan päivän aikana Scandic Siuntiossa. Ennen 
paluumatkaa käymme Kirkkonummen Maatilapuodissa, jossa opas kertoo tilan historiasta. 
Täällä voimme täyttää kassimme lähiseudun antimilla tai vain nauttia kupillisen kahvia herkul-
lisen leivonnaisen kera (ei kuulu hintaan).   
Ilmoittautuminen alkaa ti 23.4. klo 10.00. Maksu 58 euroa tilille 30.4. mennessä.  
Lähtö klo 9.00 Gardenin edestä ja paluu noin klo 16.30. 
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to 23.5 ja pe 24.5. Kahden päivän matka Euraan, Harjavaltaan, Noormarkkuun ja Poriin 
Torstaipäivän aloitamme aamupäiväkahvilla Humppilan Cafe Lasikellossa, josta lähdemme 
kohti Euraa ja Alvar Aallon suunnittelemaa terassitaloa, johon tutustumme oppaan johdolla. 
Terassitalo on funktionalistinen asuintalo, joka suunniteltiin alun perin A. Ahlström Oy:n Kaut-
tuan tehtaiden ylemmille toimihenkilöille. Talon eteen ei pääse bussilla, vaan kävelyä ylämä-
keen tulee noin 200 metriä. Viereisen Ruukinpuiston kierroksen jälkeen on lounas Kauttuan 
Klubilla. Pääruoka tarjoillaan pöytiin. Lounaan jälkeen matkaamme Harjavaltaan ja kuvanveis-
täjä Emil Cedercreutzin museoon. Oppaan johdolla tutustumme taiteilijan kotiin, Maahengen 
temppeliin, veistosnäyttelyyn, siluettitaiteeseen ja taidekokoelmaan. Museokierroksen jäl-
keen lähdemme kohti Noormarkkua ja hotelliamme Noormarkun Ruukkia. Nautimme iltakah-
vit Noormarkun Klubilla. Perjantaina aamiaisen jälkeen klo 9.00 vuorossa on Alvar ja Aino Aal-
lon suunnittelema Villa Mairea, joka rakennettiin vuonna 1939 Maire Ja Harry Gullichsenin 
edustuskodiksi. Talo on kokonaistaideteos, joka nykyisin luetaan 1900-luvun arkkitehtuurin 
huipputeoksiin. Nooormarkussa tutustumme vielä Ahlström Voyage -näyttelyyn. Näyttely ker-
too Ahlström-yhtiöiden historiasta ja esittelee muun muassa konserniin kuuluneiden Iittalan, 
Karhulan ja Riihimäen lasitehtaiden taidelasia. Seuraava tutustumiskohteemme on Porissa si-
jaitseva Juseliuksen mausoleumi. Sen rakennutti teollisuusmies Fritz Arthur Jusélius 11-
vuotiaana tuberkuloosiin kuolleen tyttärensä Sigridin viimeiseksi leposijaksi. Lounaan pöytiin 
tarjoiltuna nautimme klo 12.30 Porin Suomalaisella Klubilla. Lounaan jälkeen alkaa bussikier-
toajelu Porissa ja Reposaaressa. Kotimatka alkaa noin klo 18.00. Tapiolassa olemme noin 
21.00. 
Ilmoittautuminen alkaa ke 24.4. klo 10.00. Yöpyminen kahden hengen huoneessa 226 euroa 
ja yhden hengen huoneessa 272 euroa tilille 2.5. mennessä.  
Lähtö to 23.5. klo 9.00 Gardenin edestä ja paluu pe 24.5. klo 21.00 jälkeen.  

ti 13.08. Kesäretki Urajärven kartanoon ja Vääksyyn. Päivä aloitetaan aamukahvilla Mäntsälän Juusto-
portissa, jossa on tarjolla saaristolaisleipää kylmäsavulohen ja kananmunan kera tai croissan-
tia leipäjuuston ja karviaismarjahillon kanssa. Kahvin jälkeen jatkamme matkaa Urajärven kar-
tanoon, jonka päärakennus edustaa empiretyyliä. Kartano on sisustettu suvun viimeisten 
edustajien, naimattomien sisarusten Lilly ja Hugo von Heidemanin 1900-luvun kodin asussa. 
Kartanosta lähdemme Vääksyn kanavalle tutustumaan oppaan johdolla kanavaan ja kanava-
puistoon. Vääksyn mylläri esittelee myllyn toimintaa. Voimme aistia myllyn elämää vuosi-
kymmenien ajalta. Voimme ostaa myllyn tuotteita. Buffetlounaan nautimme ravintola Jalma-
rissa klo 13.20. Lounaan jälkeen tutustumme Norrlinin puistoon, joka on kuuluisan kasvitie-
teen professori Johan Petter Norrlinin alkuperäisestä puistosta jäljellä oleva hehtaarin kokoi-
nen alue. Puistokierroksen jälkeen meillä on mahdollisuus tutustua Vanhan Vääksyn putiikkei-
hin. Lopuksi ihailemme kauniita Pukkilanharjun maisemia. 
Ilmoittautuminen alkaa ma 27.5.klo 10.00. Maksu 50 euroa tilille ke 26.6. mennessä.  
Lähtö klo 9.00 Gardenin edestä ja paluu noin klo 19.00.  

ti 24. - la 28.9. Matka Portugalin Portoon. Matkalla teemme Porton kaupungista kokopäiväretken Bra-
gaan ja Guimaraesiin sekä tutustumme Douro-joen maisemiin mm. 2 tunnin jokiristeilyllä. 
Matkan hinta jaetussa kahden hengen huoneessa on 1072 euroa, jos lähtijöiden minimimäärä 
on 25, ja 1105 euroa, jos lähtijöitä on vähintään 20. Yhden hengen huoneen lisälasku on 160 
euroa. Tarkempi matkaohjelma on Taksen kotisivuilla ja palvelukeskuksen ilmoitustaululla. 
Ohjelma lähetetään pyynnöstä postitse.    
Ilmoittautuminen alkaa ma 11.3.2019 klo 10.00 sähköpostilla osoitteeseen  
retket@takse.net tai puhelimitse Ritva Vilén-Kinnuselle 040 8323243.  

mailto:retket@takse.net
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OSALLISTUMINEN TEATTERIIN, RETKILLE JA MATKOILLE  

Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen retket@takse.net tai puhelimella Takse 040 020 9097. 
Puhelin on matkavastaavien käytössä. Taksen puhelimessa ei ole enää vastaajapalvelua eikä 
mahdollisuutta ottaa vastaan tekstiviestejä, mutta soittaminen onnistuu yhä. Sähköpostiin jä-
tetty ilmoittautuminen vahvistetaan.  

Maksetaan TAKSEn tilille Nordea FI43 1112 3000 3117 92, maksettaessa on käytettävä jäsenmaksulo-
makkeessa olevaa viitenumeroa. Maksathan ehdottomasti eräpäivään mennessä. 

Peruutus Mikäli osallistuminen peruuntuu, on siitä ilmoitettava mahdollisimman nopeasti järjestäjille. 
Pelkkä maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Taksen hallituksen päätöksen mukaan mat-
kojen osallistumismaksua ei palauteta, mikäli peruutus tehdään eräpäivän jälkeen. Mikäli 
osallistumista ei ole peruttu tai maksettu eräpäivään mennessä, jäsenen tulee hankkia sijainen 
matkalle tai maksaa matka. Sijaisen henkilötiedot tulee ilmoittaa matkavastaavalle.   

 Matkavakuutus 
Matkavakuutuksesta vastaa jokainen itse. Tarkista oman vakuutuksesi ehdot. 

KERHOTOIMINTA 

Kaikki kerhot kokoontuvat Tapiolan palvelukeskuksessa, Länsituulentie 1 A 3. kerros. Kerhoi-
hin ja liikuntaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Senioreille suunnatut lii-
kuntatunnit ovat palvelukeskuksen liikuntasalissa. Liikunnan kauden maksu on omakustantei-
nen, ja se määräytyy osanottajien ja liikuntakertojen mukaan. Osallistuminen toisesta kerrasta 
alkaen on sitova. Liikuntaryhmiin osallistujia ei vakuuteta yhdistyksen puolesta. Liikunnan yh-
teyshenkilö on Merja Lehtokangas (tiedot hallitusluettelossa) 

Muistikerho 
Kokoontuu parillisen viikon maanantaina klo 12.45 - 14.00, kevätkausi alkaa ma 7.1. Teemme 
erilaisia muistia kehittäviä tehtäviä sekä kotona että kerhossa. Vetäjänä toimii Ritva Vilén-
Kinnunen, 040 832 3243, r.vilen@luukku.com.  

Kirjallisuuskerho 
Kokoontuu parittoman viikon maanantaina klo 12.45 - 14.00, Luemme kirjoja ja keskustelem-
me niistä. Vetäjänä toimii Irma Arvola, 050 572 7237, irma.arvola@kolumbus.fi. 

Käsityökerho 
Parittomina keskiviikkoina klo 10.00 - 12.00, Neulotaan esimerkiksi villasukkia voittoa tavoitte-
lemattomalle, vapaaehtoisvoimin toimivalle Hope ry:lle. Vetäjänä toimii Merja Lehtokangas 
(Katso yhteystiedot hallitusluettelosta.) Omat puikot ja langat! 

Aikamatkajumppa 
Torstaisin klo 12.00 – 13.00. Kevyttä liikuntaa ikäihmisille. Iloisen hengen luojana jatkaa vuosia 
meitä ohjannut senioriammattilainen Anna-Liisa Kainulainen.  

Pilates 1  Tiistaisin klo 12.15 - 13.15 

Pilates 2  Perjantaisin klo 12.45 - 13.45  

Pilates on ikäihmisille hyvin suunniteltua liikuntaa, joka lisää lihasvoimaa ja parantaa tasapai-
noa. Vuosien ajan meitä ohjannut, pidetty pilatesohjaaja Virpi Kiesi jatkaa kanssamme.  

Golfkerho 
Kerhon vetäjänä toimii golffari Niilo (Nipa) Ronikonmäki, 050 556 5775,  
nipa.ronikonmaki@gmail.com. Golfkerhon kokous pidetään ti 26.3.2019 klo 14.00 Tapiolan 
palvelukeskuksessa. Tällöin sovitaan tapahtumakalenterista.  

 

mailto:retket@takse.net
mailto:r.vilen@luukku.com
mailto:irma.arvola@kolumbus.fi
mailto:nipa.ronikonmaki@gmail.com
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2019:   

Hallitus 
  

hallitus@takse.net  

Matkavastaavat retkitiedustelut, retkipäivystys 040 020 9097 retket@takse.net  

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

Eeva Kivilaakso sihteeri 050 571 3714 eeva.kivilaakso@takse.net  

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

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

Seija Räisänen taloudenhoitaja 044 067 5425 sa.raisanen@takse.net  

Leena Tuohiniemi matkat 040 020 9097 leena.tuohiniemi@takse.net  

Solveig Aitti emäntä 050 384 4858                       solveig.aitti@gmail.com  

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

Pekka Toivonen jäsenrekisteri 050 372 8222 pekkatoivonen@takse.net  

Elsa Tuppurainen matkat, nettitekstit 040 861 6939 elsa.tuppurainen@takse.net  

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

 

mailto:hallitus@takse.net
mailto:retket@takse.net
mailto:juha.erkama@takse.net
mailto:eeva.kivilaakso@takse.net
mailto:merjalehtokangas@takse.net
mailto:ismo.nuuja@takse.net
mailto:sa.raisanen@takse.net
mailto:leena.tuohiniemi@takse.net
mailto:solveig.aitti@gmail.com
mailto:marja.nokelainen@takse.net
mailto:pekkatoivonen@takse.net
mailto:elsa.tuppurainen@takse.net
mailto:r.vilen@takse.net

