
 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian seniorikilta 
 

JÄSENTIEDOTE/ Elokuu v. 2022 

Yleisiä tietoja edellisen tiedotteen jälkeen 

Keskeinen sisältö tässä tiedotteessa on tietoja  alkusyksyn tapahtumasuunnittelusta sekä  
erityisesti Seniorikillan 30 v juhlatilaisuuden täsmentyneet tiedot.  

Kesäteatteri matka  2.8. Sappeelle toteutui onnistuneesti, mukana 25 henkilöä. Hienoa, että 
voimme jatkaa toimintaamme ” uuden normaalitilan ” puitteissa. 

 

Hallituksen kokoukset/ jäsentapaamiset ja muut tapahtumat 
1. Hallituksen kokoukset/jäsentapaamiset  syyskaudella 2022. 

-  hallituksen kokoukset ovat torstaisin  08.09.,13.10.,10.11. ja 08.12. alkaen klo 10.30.   

Jäsentapaaminen/lounas samana päivänä klo 12.15, omakustanteisena Punaportin ravintolassa, 
jossa paikat varattuna. Lounaan lomassa ajankohtaista ajatusten vaihtoa. 

Tavoitteena on  jonkin tapaamisen yhteydessä ajankohtainen alustus ja keskustelu. 

Esim. esitellään valmistumassa olevan projektin tuloksia ” Ikäihmisen asumisen uudet 
toteutustavat Hämeenlinnassa” tai  Miten Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 
1.1.2023.  

2. Killan 30 v juhlatilaisuus  ke 28.9.2022 klo 17.00/Täsmennystietoja 

Syyskauden päätapahtuma Killan 30 v juhlatilaisuus voidaan monien siirtojen jälkeen viimein 
toteuttaa ke 28.9.2022 klo 17.00 Punaportin ravintolassa. Sen sisältö on lyhyiden tervehdysten 
jälkeen illallinen, jossa kaksi vaihtoehtoa  liha/kala, joista menu on liitteenä. Kun maksat menun 
hinnan Killan tilille, merkitse nimesi lisäksi viestikenttään valitsemasi vaihtoehto ja mahdollinen 
ruokarajoitus. 

 Jos olet jo ilmoittautunut ja maksanut ko. summan Killan tilille, ilmoita ruokavaihtoehtosi 7.9. 
2022 mennessä  s-postiin tai puhelimeen Jukka-Pekalle tai Ossille( yhteystiedot näet tämän 
tiedotteen liitteenä), jotta voimme toimittaa tiedot keittiölle. 

 Muu ohjelma on Pekka Lunnikiven ja lauluryhmän esityksinä, ”letkeää” yhdessäoloa, 
musiikkia/laulua. Pääruoan jälkeen Blues kabinetissa nautitaan jälkiruokabuffesta   vapaamman 
yhdessäolon, pienten kilpailujen/laulujen sekä muistelojen merkeissä. Esillä myös kuvakavalkadi 
Killan toiminnasta 30 v ajalta. 

Tilaisuus on tarkoitettu vain Tavastian eläkeläisille, saattajan voi ottaa mukaan. 

Tule mukaan tapahtumaan maksamalla killan tilille  FI 22 5680 0020 441271  menulipun hinta  
30 €/hlö. viimeistään 07.09. 2022.  Kilta huolehtii Koulutuskuntayhtymän toimintatuen avulla 
tilaisuuden toteutuksen muista kustannuksista. 

ilmoittautumisaikaa on jatkettu ma 07.09.2022 saakka. Kysy tarvittaessa lisää Ossi Lapistolta 
(ossi.lapisto@gmail.com) p. 0500499871) tai Jukka-Pekka Hämäläiseltä (jphkoulutus@gmail.com) 
p. 0505553467). 

 

 



 

 

3. Syyskauteen liittyviä muita alustavia suunnitelmia, jotka täsmentyvät hallituksen seuraavissa 
kokouksissa.  

 

1. ” Kokkikerho”  Valmistetaan ohjatusti yhteisesti ruokaa Punaportin keittiötiloissa. 

2. Sote opiskelijoiden hyvinvointi/hemmottelupäivä   S rakennuksen tiloissa 

3. Teatteri tai Verkatehtaan tapahtuma. 

4. Perinteinen Jouluateria marras/joulukuussa 

5. Sote koulutusalan hemmottelupäivät. 

 

Anna hallituksen jäsenille vinkkejä ja ideoita siitä, mitä/mihin haluaisit osallistua. Hallituksen 
yhteystiedot tämän tiedotteen liitteenä. 

 

Hyvää  loppukesää ja alkavaa syksyä.  

 

HALLITUS 

 
 
 


