Tapiolan kansalliset seniorit ry
Jäsenkirje
9.3.2022
Hyvät takselaiset! Kansalaiset!

Toimintaa rakastava hallituksemme, joka alun vuotta on jännittänyt kaikki voimansa
äärimmilleen rakentaakseen yhdistyksemme jälleen kukoistukseen edellisen vuoden jäljiltä,
on taas joutunut yllättävien tapahtumien kohteeksi. Jälleen kerran on sama
vihollinen (tekijöiden puute), joka nyt runsaan puolen vuosisadan jälkeen on näyttäytynyt
puheenjohtajan ja taloudenhoitajan puuttumisena, halvauttanut toimintaamme. Se
haittaa rauhallisia kansalaisia, pääasiallisesti vanhuksia, naisia ja miehiä,
yhdistystoimintamme ylläpidossa. Aivan tavalliset yhdistyksen toiminnot luistavat vain
jäsenten aktiivisuuden ansiosta. Eri kokoisia tehtäviä löytyy ja niiden hoitamiseen oppii
muiden hallituspiiriläisten avulla.
Meillä on lähes 500 jäsentä ja pyrimme monipuolisesti palvelemaan koko jäsenkuntaa. Se ei
onnistu itsestään, vaan tarvitaan päitä ja käsiä. Emme anna periksi, älä Sinäkään!
Tule rohkeasti mukaan, et joudu olemaan yksin!
Ismo Nuuja, vpj. (ismo.nuuja@takse.net)
(tekstin alkuosan pohjana vapaasti Risto Rytin radiopuheen alku 26.6.1941.)

Tilaisuudet torstaisin klo 14
Tapiolan palvelukeskus, Länsituuli 1 A, 3. krs
17.3. Kevätkokous
Vanhempi tutkija Terhi Ryttäri:
Vieraslajeista kertoo vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta.

31.3. Tavataan ja jutellaan Taksesta:
Kutsumme uusia ja vanhoja jäseniä tapaamiseen, jossa kerromme Taksen toiminnasta ja
vastaamme kysymyksiin. Mietitään yhdessä, mitä toiminnastamme puuttuu ja mitä kaikkea
uutta saisimme kehiteltyä yhdessä. Kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita.

28.4. Tutkimusjohtaja Hanna Smith:
Suomi ja hybridiuhat on aiheena Hanna Smithillä, joka työskentelee
Hybridiosaamiskeskuksessa.

12.5. Sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela:
Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen ja sukututkimuskouluttaja Juha Vuorela
kertoo nykypäivän sukututkimuslähteistä ja niiden käytöstä käytännön esimerkkien avulla.
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Retket ja tapahtumat
Retkille ilmoittautuminen on sitova! Ks. osallistumisohjeet sivu 4

Hämeenlinnaan teatteriin 18.3. ilmoittautuneet voivat halutessaan ostaa itselleen
väliaikatarjoilun ennakkoon linkistä https://www.verkatehdas.fi/valiaikatarjoilut/

Senioriliiton juhlaristeilylle 17.-18.5. on muutama Taksen varaama A2-luokan hytti
vapaana, samoin pari paikkaa à la carte -ruokailuun. Ilmoittaudu viimeistään 13.3. Ritva
Vilén-Kinnuselle sähköpostilla r.vilen@luukku.com tai puhelimitse 040 8323243.

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 ma 14.3. klo 10.00 ja päättyy ti 15.3. klo 18.00. Retken hinta on 52 €.
Lähtö klo 12.00 Gardenin edestä ja paluu n. klo 18.00.

To 21.4. Espoon kartanoita ja kartanonväkeä
Kierrämme päivän Mari Anthonin opastamana perehtymässä elämään espoolaisissa
kartanoissa. Ensimmäinen kohteemme on Espoonkartano, jossa tutustumme Ramsayn
suvun omistuksessa olevaan, alun perin Kustaa Vaasan kuninkaankartanoksi
valmistuneeseen Espoon nimikkokartanoon ja sen muotokuvakokoelmaan. Lounaan
nautimme Backbyn kartanossa. Sen jälkeen perehdymme ulkoapäin Bodomin kartanoon ja
käymme Nicolas Sinebrychoffin rakennuttamassa uusrenesanssihuvilassa. Matkan aikana
kuulemme lisäksi monesta muusta Espoon kartanosta.
Ilmoittautuminen alkaa ma 4.4. klo 10.00 ja päättyy 6.4. klo 12.00. Retken hinta on 46 €.
Lähtö klo 9.30 Gardenin edestä ja paluu klo 16.30.

Ke 4.5. Päivä Sipoossa
Aloitamme päivän ajamalla oppaan johdolla Karhusaaren ja Sipoonrannan asuntoalueiden
kautta leipomokahvila N’Avettaan aamukahville. Matka jatkuu Sipoon keskiaikaiseen
kirkkoon ja Itäiseen jokipuistoon, missä tutustumme 1900-luvun alun arkkitehtuuriin ja
kuulemme entisen Nikkilän mielisairaalan historiasta. Lounaan nautimme ravintola Tilassa,
missä kuulemme ravintolan juustolan toiminnasta ja maistelemme juustoja ruokailun
yhteydessä.
Ilmoittautuminen alkaa ti 19.4. klo 10.00 ja päättyy to 21.4. klo 18.00. Retken hinta on 55 €.
Lähtö klo 9.00 Gardenin edestä ja paluu n. klo 17.30.
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17.–18.5. Senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily
Ennalta ilmoittautuneille.

To 2.6.

Salpalinja-museo ja Hamina
Nautimme aamupäiväkahvit suolaisen palan kanssa Kotkassa Merikeskus Vellamossa.
Miehikkälän Salpalinja-museossa tutustumme sota-aikana rakennetun Salpalinjan järeimmin
linnoitettuun osaan. Aluksi katsomme lyhytelokuvan Salpalinjasta, joka on yhä Suomen
suurin rakennustyömaa. Oppaitten johdolla kiertelemme korsuissa, bunkkereissa sekä
taistelu- ja yhdyshaudoissa. Kierroksen aikana liikutaan maastossa ja portaissa.
Vaihtoehtoisesti voi katsoa kuvaopastetun kierroksen. Lopuksi nautimme noutopöydästä
lounaan. Haminassa vierailemme ortodoksisessa kirkossa, jonka jälkeen oppaan johdolla on
kaupunkikiertoajelu. Pysähdymme Bastioniin. Lopuksi tutustumme kirjaston Kasper-salissa
Oiva Toikan 606 lasilinnun kokoelmaan.
Ilmoittautuminen alkaa 17.5. klo 10.00 ja päättyy 19.5. klo 12.00. Retken hinta on 56 €.
Lähtö Gardenin edestä klo 8.00 ja paluu n. klo 18.30.

Elokuun lopussa retki Jyväskylään ja Mänttään
27.9.-1.10. Matka Normandiaan

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 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.
Jokaisesta maksusta tulee aina oma laskunsa. Eri laskuja ei voi yhdistää, vaan ne maksetaan
erikseen. Käytäthän maksuissa aina laskun viitenumeroa ja maksupäivänä eräpäivää. Näin
maksusi merkitään automaattisesti maksetuksi eikä erillisiä selvityksiä tarvita. Pankkikin
veloittaa silloin vähemmän..
Matkavakuutuksista jokainen vastaa itse. Tarkasta vakuutuksesi mm. peruutusturvan
osalta!
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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.
Pilatesryhmät kokoontuvat tiistaina ja perjantaina. Ota yhteyttä liikuntavastaavaan Merja
Lehtokankaaseen 040 7058276.

Yhteystiedot 2022
Hallitus
retkitiedustelut, ilmoittautuminen

040 020 9097

hallitus@takse.net
retket@takse.net

varapuheenjohtaja
laskut, reskontra
jäsenrekisteri
emäntä, merkkipäivät
matkavastaava
matkavastaava, jäsenkirje

040 087 6469
040 844 0970
050 372 8222
050 384 4858
050 597 4730
040 861 6939

ismo.nuuja@takse.net
marjut.maenpaa@takse.net
pekkatoivonen@takse.net
solveig.aitti@takse.net
antero.hanninen@takse.net
elsa.tuppurainen@takse.net

Iris Holmqvist

sihteeri

050 65399

iris.holmqvist@takse.net

Marja Englund
Juha Erkama
Merja Lehtokangas
Marja Nokelainen
Ritva Vilén-Kinnunen
Sirpa Koivisto
Irma Arvola
Nipa Ronikonmäki

blogi
nettiasiat
liikunta, neulontakerho
matkavastaava
matkavastaava
muistikerho
kirjallisuuskerho
golf-kerho

050 453 3811
040 554 6841
040 705 8276
045 270 1811
040 832 3243
050 522 5408
050 572 7237
050 556 5775

marja.englund@takse.net
juha.erkama@takse.net
merjalehtokangas@takse.net
marja.nokelainen@takse.net
r.vilen@takse.net
sirpa.koivisto@gmail.com
irma.arvola@kolumbus.fi
nipa.ronikonmaki@gmail.com

Hallituksen jäsenet
Ismo Nuuja
Marjut Mäenpää
Pekka Toivonen
Solveig Aitti
Antero Hänninen
Elsa Tuppurainen

Toimihenkilöt
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