LUONTOSENIOREIDEN TAPAHTUMAKALENTERI
SYYSKUU 2022 – JOULUKUU 2022

Su 18.9. klo 9.00

Pe 30.9. klo 10.00

Renkolainen partiolippukunta järjestää jälleen perinteisen
syyspatikan ja nyt lähdetään mukaan Luontosenioreidenkin voimin.
500 ensimmäiselle tarjotaan ilmaiseksi hernesoppaa patikoinnin
päätteeksi. Lisäksi matkalta ja maalista voi ostaa muurinpohjalettuja
ja kahvia. Reittejä on viisi eri mittaista, 4–18 kilometrin väliltä.

Kokoontuminen Hämeenlinnassa
Wetterhoffinkadun ja
Paasikiventien risteyksen
viereisellä parkkialueella
klo 9:00, josta yhteiskyydein
Renkoon. Varaathan kuljettajalle
bensarahaa mukaan!

Patikoimaan pääsee koko viikonlopun ajan myös itsenäisesti,
lisätietoa osoitteessa www. jaakonsamoojat.fi.

Patikoimaan lähtö osoitteesta
Topenontie 1010, Renko.

Ruskaretki Melkuttimen maisemiin

Kokoontuminen Hämeenlinnassa
Wetterhoffinkadun ja
Paasikiventien risteyksen
viereisellä parkkialueella
klo 10:00, josta yhteiskyydein
Renkoon. Varaathan kuljettajalle
bensarahaa mukaan!

Syyspatikka Rengossa

Luontoseniorit suuntaavat jälleen Melkuttimelle
ihastelemaan syksyisiä ruskan värejä. Luvassa on kävelylenkki
leppoisaan tahtiin sekä yhteinen hetki nuotion ääressä.
Varaathan mukaan pientä evästä sekä juomapullon ja säänmukaiset
vaatteet.

Ma 24.10. klo 10.00

Syksyinen Levon kierto
Lähdetään yhdessä Levon kierrolle, syksyiseen Sibeliusmetsään.
Kokoontuminen ja lähtö Kihtersuon parkkipaikalta.

Melkuttimella kokoonnutaan
pysäköintialueella, osoitteessa
Tauluntie 146 klo 11:00.

Ei erillistä yhteiskuljetusta.
Kokoontuminen Kihtersuon
parkkipaikalla Saarenpäänkadun
päässä klo 10:00.

Mukaan kannattaa varata säänmukaisen varustuksen ja juomapullon
lisäksi myös kävelysauvat mahdollisuuksien mukaan.

Ti 8.11. klo 11.00

Kaupunkisuunnistus keskustan alueella
Marraskuun alussa suunnataan perinteiselle kaupunkikierrokselle
Hämeen Setlementin vapaaehtoisen johdattamana.
Kaupungilla kävelyn lisäksi luvassa on vierailu museo Skogsterissa.

Pe 25.11. klo 11.00

Jouluinen kranssipaja Kumppanuustalolla
Luontoseniorit virittäytyvät joulun tunnelmaan tekemällä itse
joulukransseja vapaaehtoisen opastamina. Mikäli kotoa löytyy,
kannattaa varata myös omia kangastilkkuja mukaan. Kaikenlaiset
kankaat sopivat kranssin tekoon.
Ilmoittautuminen etukäteen koordinaattorille su 20.11. mennessä,
jotta kranssipohjia voidaan varata riittävästi.
Halutessaan oman kranssin voi lahjoittaa tuomaan joulumieltä
ikäihmisille Hämeen Setlementin kautta.

Kokoontuminen Hämeenlinnan
Kumppanuustalon portaiden edessä
klo 11.00. Osoite on Kirjastokatu 1.

Hämeenlinnan Kumppanuustalon
tila 103, Kirjastokatu 1.

To 8.12. klo 13.00

Nokipannukahvit Tekosaaressa
Sibeliuksen päivän kunniaksi kahvitelllaan Aulangon tekosaaren
vuokrakodan lämmössä. Nyyttärihengessä iltapäivän hetkeen voi
tuoda pientä tarjottavaa. Hämeen Setlementti tarjoaa kahvit.
Muista ottaa mukaan oma muki, istuinalusta sekä säänmukaiset
vaatteet ja pientä tarjottavaa.

Ma 19.12. klo 17.00

Perinteiset pikkujoulut - Lyhtyvaellus
Pikkujoulutunnelma sopii hyvin luontoonkin! Pakkaa laukkuusi
oma lyhty tai valo sekä glögimuki. Starttaamme vaellukselle golfklubi
Hugon parkkipaikalta. Itse reitti puutarhaan on lyhyt, noin 1,5 kilometrin
pituinen. Perillä glögitarjoilu!

Pientä kävelylenkkiä kaipaavat
kokoontuvat Katajiston kartanon
parkkialueella jo klo 12.00.
Osoite: Katajistontie 1.
Kodalla nähdään klo 13.00.

Kokoontuminen Hugon parkkipaikalla
klo 17.00. Osoite on Aulangonkuja 2.

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 14.12. mennessä koordinaattorille tai
suoraan Luontosenioreiden Facebook-ryhmään.

To 12.1. klo 14.00

Kevätkauden 2023 suunnittelupalaveri
Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä Luontosenioreiden kevätkautta.
Paikalla Hämeen Setlementin koordinaattori ja tarjolla pientä
purtavaa.

Hämeenlinnan Kumppanuustalon
tila 109, Kirjastokatu 1.

TULOSSA / SUUNNITTEILLA
Omia ehdotuksia ja ideoita voi rohkeasti kertoa Facebookissa
Luontoseniorit (Hämeen Setlementti) -ryhmässä tai suoraan
koordinaattorille.

Luontoseniorit ovat osa Hämeen Setlementin senioritoimintaa. Ryhmä on avoin ja tapaamiset maksuttomia.
Retket ovat osallistujien itse suunnittelemia ja organisoimia. Hämeen Setlementin vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori koordinoi toimintaa. Osallistuaksesi, sinun ei ole välttämätöntä ilmoittautua, ellei sitä erikseen
pyydetä. Luontosenioreilla on oma Facebook ryhmä: Luontoseniorit (Hämeen Setlementti), jossa tiedotetaan ja
ideoidaan tulevia retkiä. Jos sinulla herää kysymyksiä ryhmän toiminnasta, älä epäröi ottaa yhteyttä!
Laura Kujala
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
050 340 0134
laura.kujala@hameensetlementti.fi

