
 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian seniorikilta 

 
JÄSENTIEDOTE, lokakuu 2022 

Yleisiä tietoja edellisen tiedotteen jälkeen 

Tässä tiedotteessa on loppuvuoden 2022 sekä tammikuun 2023 tapahtumat. Seniorikillan 30-
vuotisjuhlatilaisuus, jota on pandemian vuoksi siirretty useaan otteeseen, voitiin toteuttaa 
sisällöllisesti ennakkosuunnitelmien mukaisesti 28.9.2022 Punaportin ravintolassa. Paikalla oli 44 
osallistujaa. Heille on toimitettu s-posteihin Blues-kabinetissa otettu ”luokkakuva”, jonka on 
ottanut Lasse Lehtinen. Kuva julkaistiin Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten Kulmilta Kuultua -
palstalla 19.10. Lasse on myös koonnut juhlatilaisuudessa esitetyn kuvakavalkadin killan 
toiminnasta.  

Kiitokset vielä kaikille tilaisuudessa mukana olleille, maukkaan juhlamenun valmistajille, musiikkia 
ja lauluja esittäneille sekä kuntayhtymän johtajalle. Kuntayhtymän kotisivuilla on tekstiä juhlasta, 
joitakin valokuvia on myös tulossa.  

 

Jäsentapaamiset ja muut tapahtuma 

1. Jäsentapaaminen/lounas on omakustanteisena joka kuukauden toinen torstai Punaportin 
ravintolassa klo 12.15. Tänä vuonna tapaamme vielä 10.11. ja 8.12. Salissa on paikat varattuna. 
Lounaan lomassa ajatustenvaihtoa ajankohtaisista asioista. Tervetuloa! 

2. Asiantuntija-alustus asumisesta 10.11.2022 klo 11.00 

”Meikä asuu, missä haluu”! Mitä tarkoittaa hyvä asuminen ikävuosien kertyessä? Tulevaisuuden 
monipuolinen ja ikäystävällinen asuminen? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta 
Hämeenlinnan kaupungin projektipäällikkö Katariina Välikankaan johdolla Punaportin Aalto-
kabinettiin.  

3. Hallituksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu ennen jäsentapaamista klo 10.30. Punaportilla. Seuraavat kokoukset 10.11. ja 
8.12. Lähetä toiveita ja terveisiä esimerkiksi retkikohteista hallituksen jäsenille. Yhteystiedot 
löytyvät kuntayhtymän kotisivuilta. 

4. Jouluateria siirtyy tammikuulle 2023 

Perinteinen jouluateria siirtyy 30-vuotisjuhlan vuoksi tammikuulle, jolloin se toteutetaan 
keskiviikkona 25.1.2023 teemalla ”kevättä kohti”, toki jouluakin muistaen. Ilmoittautumisohjeet, 
aterian hinta ja menu ilmoitetaan myöhemmin. Varaa päivä kuitenkin jo alustavasti kalenteriisi! 

5. Teatteriesitys Eräs Teatterissa 

Olemme varanneet paikkoja Eräs Teatterin esitykseen torstaina 1.12. 2022 klo 18.30. Esityksenä 
on ”Ryppytrikki”, komedia ihmisen ikiaikaisesta halusta tavoitella nuoruutta. Plastiikkakirurgi on 
valmis tekemään trikkejä, kunhan hinnasta sovitaan – hänen mukaansa vanhuutta ei enää nykyään 
ole! Lipun hinta on 20€/hlö. Yhteistä väliaikatarjoilua ei varata. Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään 13.11.2022 maksamalla summa 20 € killan pankkitilille FI 22 5680 0020 441 271. Eräs 
Teatteri sijaitsee osoitteessa Aulangontie 1 B, Hämeenlinna. 

 

 



 

6. Tulevia mahdollisia tapahtumia, jotka täsmentyvät hallituksen tulevissa kokouksissa 

1. Kokkikerho, jossa valmistetaan yhteisesti ruokaa Punaportin keittiötiloissa 

2. Hyvinvointi-/hemmottelupäivä sote-opiskelijoiden toteuttamana  

3. Kevään teatteri, mahdollisesti Peacock-teatteri 

4. Muistelutilaisuus, jossa on pohjana 30-vuotisjuhlan kuvakavalkadi 

 

Anna hallituksen jäsenille vinkkejä ja ideoita siitä, mitä/mihin haluaisit osallistua. Hallituksen 
yhteystiedot näet kuntayhtymän kotisivuilla (kktavastia.fi) hakusanalla seniorikilta. 

 

Hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta! 

 

HALLITUS 

 
 
 


