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SenioriFoorum-toiminnan ystävät,
vanhat ja uudet!
Vuosi vaihtuu kohta, ja SenioriFoorum-toiminta jatkuu pirteänä vuonna 
2023, jos Herramme suo. Toimintamme ystävien joukkoon saa aina 
liittyä ja tuoda uusiakin ystäviä mukanaan.  Kaikki ovat tervetulleita. 

Vaikka ystäväjoukkomme on varsin runsaslukuinen (n. 2500 eri puo-
lilta pääkaupunkiseutua ja osa vähän pidemmältäkin), paikkoja  riit-
tää.  Kaikki eivät toki ole aina paikalla.

Tästä saat käteesi kevätkauden 2023 toimintaesitteen,  josta näet 
keskiviikkoluentojemme teemat ja niiden pitäjät sekä kevätkauden 
bussiretket. – Iloitsemme jo tässä vaiheessa, että saimme tosi 
mielenkiintoisen ohjelman ottaen huomioon tuskaisen maailmanti-
lanteen.  Esim. Venäjän ja Ukrainan kokemuksistaan kertovat emeri-
tussuurlähetiläät Rene Nyberg 25.1. ja Hannu Himanen 12.4. Ulko-
poliittisen Instituutin johtaja Mika Aaltola on vieraanamme 1.3. ja 
amiraali Juhani Kaskeala 22.3. 

Maailmantilanteen muusta näkökulmasta ovat puhumassa suur-
lähettiläs Alpo Rusi ja toimittaja Helena Petäistö.  

Lisäksi puhutaan rukouksesta, pettymyksistä loukkauksista ja anteeksi-
annosta sekä kipujen hoidosta ja SOTE-uudistuksesta.

Sana uudelle vuodelle: 
”Jätä taakkasi Herran käteen, Hän pitää sinusta huolen.” Ps. 55:23

Herramme siunausta uudelle vuodelle!

Ensio Klemi, Anne Pircklen
Kansan Raamattuseura

Henrik Wikström
Helsingin tuomiokirkkosrk
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Kryptassa on edullinen, hyvä kahvitarjoilu klo 11.30–13. 
Tule hyvissä ajoin kaverisi kanssa seurustelemaan ja kahville.  
Kaikki ovat tervetulleita.

Luentojen lisäksi yhteislaulua, musiikkia, Päivän sana,
rukousta, yhdessäoloa sekä mielenkiintoisia retkiä ja matkoja.

Perille sinut tuovat raitiovaunut 1 ja 3 tai bussit 20 ja 30.

Meillä on mukana paljon vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. 
Sinullekin on paikka toiminnassamme.

Tiedustelut 0400 724 646 tai seniorifoorum.helsinki@sana.fi. 

• Keskiviikkoluennot aukeamalla s. 4–5

SenioriFoorumin luennot 
joka keskiviikko klo 13  

Agricolan kirkon kryptassa, Tehtaankatu 23, Helsinki  
Tule uusien virikkeiden pariin viihtymään ja saamaan ystäviä!
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11.1.   KGB:n poliittinen sota 1982–91
          suurlähettiläs Alpo Rusi, Aatto Prihti haastattelee. 
18.1.    Kun muistisairaus yllättää, 
 toimittaja Hanna Jensen 
25.1.   Suomi ja Venäjä tänään, 
 suurlähettiläs Rene Nyberg
1.2.     Rukous – voimaa elämän haasteiden keskellä,
           koulutuspäällikkö, pastori Lea Kujanpää
8.2. Pettymykset, loukkaukset ja anteeksianto, 
          teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara
15.2.  Sote ja seniorit, ylilääkäri Markku Mäkijärvi
22.2.    Miten selvitä kipujen kanssa?  
            fysiatri, kipulääkäri lääk.tri Päivi Sutinen
1.3.     Maailmamme tänään, 
 Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola
8.3.     Mihin ihminen tarvitsee musiikkia, 
 toimittaja Minna Lindgren 

SenioriFooruminSenioriFoorumin  
keskiviikkoluennot  –  kevät 2023keskiviikkoluennot  –  kevät 2023



5

15.3.   Testamentti ja hoitotahto,
            siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas
22.3.   Miten NATO vaikuttaa elämäämme,    
 amiraalia Juhani Kaskeala   
29.3.    Stefan – panhuilun mestari, Stefan Stanciu
12.4.   Idästä tuulee osa II, suurlähettiläs Hannu Himanen
19.4.    Seniorin henkinen kasvu – onko se mahdollista,
            itsetuntemuskouluttaja Seija Taivainen
26.4.    ”Gallian kukko kiekuu”. Onko Euroopalla tänään   
 johtajaa, toimittaja Helena Petäistö
3.5.      Taide innoittajana, 
 taidemaalari ja emeritusjuoksija Juha Väätäinen
10.5.   Kevätkonsertti

SenioriFooruminSenioriFoorumin  
keskiviikkoluennot  –  kevät 2023keskiviikkoluennot  –  kevät 2023
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to 19.1. Inhimillinen sielunmessu, 
Sibeliustalo, Lahti

Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem

Johannes Brahms menetti ensin ystävänsä Robert Schumannin, sen 
jälkeen rakkaan äitinsä. Kuoleman koskettama säveltäjä ryhtyi valmis-
telemaan suurinta ja koskettavinta teostaan, Saksalaista sielunmessua, 
ei niinkään kuolleiden muistoksi kuin suremaan jääneiden lohdutuk-
seksi. 

Martin Lutherin kääntämän Raamatun teksteihin perustuvaa requiemiä 
onkin kutsuttu inhimilliseksi sielunmessuksi. Sinfonia Lahti konsertoi  
ensimmäistä kertaa suurten kuoroteosten syvällisenä tulkitsijana  
tunnetun Masaaki Suzukin johdolla.

Retken hinta 95 € (sis. matkat, lippu ja kahvit ennen konserttia)
Lähtö Kiasmalta klo 16.45, paluu 22.15.

la 18.2. Hiljaiset sillat-musikaali, 
Turun kaupunginteatteri

Meillä on vain hetki
Yksi aikamme intohimoisimmista tarinoista kuvaa musikaalimuodossa 
Francescan salamarakastumista ja siitä seuraavaa vaikeaa valintaa.  
Pysyäkö kotiäitinä vai antautuako tuntemattomalle tulevaisuudelle 
valokuvaaja Robertin kanssa? Sydän on kiinnittynyt perheeseen, 
mutta Robertin sytyttämää roihua ja avoimena odottavan maailman 
kutsua on vaikea vastustaa. 

 – Kaikille avoimia SenioriFoorumin retkiä kevätkaudella 2023  –  
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Hiljaisten siltojen pakahduttava rakkaustarina on tuttu vuonna 1992  
ilmestyneestä Robert James Wallerin romaanista (The Bridges of Madi-
son County) ja vuoden 1995 samannimisestä elokuvasta, jota tähdittivät 
Meryl Streep ja Clint Eastwood. Musikaaliversio näki päivänvalon vuonna 
2013 ja sitä on esitetty myös Broadwaylla. Suomen kantaesityksen ohjaa 
kotimaisen musikaalin kiistaton kärkinimi Samuel Harjanne. 

Päärooleissa Francescana ja Robertina nähdään upeaääniset Maria Ylipää 
ja Jonas Saari. Musiikin sovituksesta vastaa musikaalikonkari Eeva Kontu.

Retken hinta 152 € (sis. matkat, lippu ja lounas)
Lähtö Kiasmalta klo 9.15, paluu 19.15.

la 11.3. Minä, Tellervo, 
Lahden kaupunginteatteri
Minä, Tellervo kuvaa Tellervo Koiviston elämää poliittisena vaikut-
tajana, presidentti Mauno Koiviston puolisona ja yksityishenkilönä. 
Tellervon tie vie Punkalaitumen maaseudulta koko kansan tietoisuu-
teen, Presidentinlinnaan ja Katajanokan yksinäisiin iltoihin. Nuoresta ja 
herkästä Tellestä kasvaa tarkkanäköinen naisasianainen ja merkittävä 
julkisuudenhenkilö, Rouva Tellervo Koivisto.

Minä, Tellervo on koskettava ja inhimillinen tarina itseksi kasvamisen 
matkasta; vaikeuksista, armollisuudesta ja rakkauden tasapainottavasta 
voimasta. Uuden kotimaisen draaman takaa löytyvät näytelmäkirjailija 
Anna Krogerus ja ohjaaja Hilkka-Liisa Iivanainen, jonka alkuperäisideaan 
näytelmä pohjautuu.

Retken hinta 99 € (sis. matkat, lippu, lounas)
Lähtö Kiasmalta klo 9.15, paluu 17

 – Kaikille avoimia SenioriFoorumin retkiä kevätkaudella 2023  –  
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la 22.4. Evita-musikaali, 
Porin teatteri
Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Ricen kirjoittama suur-
musikaali EVITA on tositapahtumiin pohjautuva menestystarina  
Eva ”Evita” Perónista, Argentiinan historian vaikutusvaltaisimmasta 
naisikonista ja henkisestä johtajasta.

Visuaalisesti häikäisevä musikaali seuraa nuoren ja karismaattisen Eva  
Duarten tapahtumarikasta matkaa köyhästä lapsuudesta kohti Buenos 
Airesin parrasvaloja. Kunnianhimoinen Eva matkustaa unelmiensa 
kaupunkiin, jossa 25 –vuotiaana kohtaa Argentiinan tulevan presidentin 
Juan Perónin. 

Avioliiton myötä Eva Perónista kasvaa koko kansan rakastama Evita, 
köyhien auttaja, jota yläluokan eliitti paheksuu, mutta työväenluokka 
jumaloi. Pyhimykseksi jo elinaikanaan nimetty María Eva Duarte de 
Perón kuolee nuorena, mutta legenda Evitasta ja hänen tunteen  
palostaan jää elämään ikuisesti!

Lontoon West Endillä vuonna 1978 kantaesitetty klassikko sisältää 
lukuisia rakastettuja sävelmiä, joista tunnetuin on Evitan tulkitsema 
Kyyneleet pois, Argentiina (org. Don’t Cry For Me Argentina).

Retken hinta 169 € (sis. matkat, lippu, lounas ja paluumatkalla kahvit)
Lähtö Kiasmalta klo 7, paluu 20.10

to 11.5. Malmgårdin kartano ja puoti, 
Loviisa
Malmgårdin kartano mainitaan historiankirjoissa jo 1600-luvulla.  
Erikoista on moneen muuhun Suomen kartanoon verrattuna, että  
kartano on pysynyt saman eli Creutzien kreivillisen suvun omistuk-
sesta siitä lähtien. Nykyinen Malmgårdin kartanolinna on 1880-luvulta. 
Linna on arkkitehti F. A. Sjöströmin suunnittelema. Kartanon raken-
nutti silloinen Malmgårdin kreivi ja kuvernööri Carl Magnus Creutz.

Päärakennus on asuinkäytössä, mutta sinne järjestetään vierailuja ja 
esittelykierroksen vetää itse kartanonherra, jolla tarinoita ja tietämystä 
piisaa kartanon historiasta.

Retken lounas nautitaan Porvoossa Ravintola Hanna-Mariassa ja  
lounaan jälkeen pistäydytään Brunbergin makeistehtaan myymälässä.

Retken hinta 95 € (sis. matkat, opastus ja lounas)
Lähtö Kiasmalta klo 9, paluu 16
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30.–31.7. Viulunsoittaja katolla, 
Savonlinnan oopperajuhlat

”Nousee päivä, laskee päivä… 
naurusta menet kyyneliin.” 

Juutalaisyhteisössä, ukrainalaisessa Anatevkan kylässä keisarillisella 
Venäjällä kaikelle on tapansa: mitä syödään, miten nukutaan tai pukeu-
dutaan, ja miten tyttäret saadaan hyviin naimisiin. Maitomies Tevje vaalii 
juutalaisia juuriaan, vaikka konfliktit leimahtelevat ja ilma tihenee pai-
nostavaksi tsaarin santarmien lähestyessä. Eletään vuotta 1905.

Viulunsoittajan lauluissa melankolia ja optimismi kietoutuvat toisiinsa. 
Tevje katsoo muutoksia ympärillään lämminsydämisen huumorin lävitse  
ja parasta toivoen.

Historia toistaa itseään. Keitä saamme olla ja missä saamme asua?  
Ketä saamme rakastaa?

Viulunsoittaja katolla eli Anatevka esitetään saksan kielellä.

Retken hinta 550 € (sis. majoitus 2 / hh, matkat, lippu, 2 x lounas ja laivaristeily)
Lähtö Kiasmalta 30.7. klo 8, paluu 31.7. klo 18.15
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ILMOITTAUTUMISET MATKOILLE JA LISÄTIEDOT 

tiistaisin ja torstaisin klo 15–18 Anne Pircklen p. 0400 724 646 tai 
seniorifoorum.helsinki@sana.fi tai SenioriFoorumin kokoontumisissa  
Agricolan kirkon kryptassa.

• Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.        
 Matkavaraukset ovat sitovia.
• Retkille ilmoittautuneille lähetetään retkikirjeet. Tarkista tiedot retkikirjeestä.
• Loppuunmyydyissä retkissä voi ilmoittautua jonotuslistalle mahdollisten  
 peruutusten varalta.
• Paluuajat ovat noin-aikoja ja riippuvat tilaisuuden kestosta ja liikenteestä.
• Retkien johtajana toimii pääsääntöisesti rovasti Ensio Klemi.
• Jollei toisin mainita, matkojen vastuullinen 
 matkanjärjestäjä on Karas-Sana Oy / SenioriFoorum.
• Karas-Sana Oy / SenioriFoorum ei ole vakuuttanut lähtijöitä.
• Muutokset retkiin ja niiden sisältöön mahdollisia. 
 Noudatamme viranomaismääräyksiä.
• Tiedusteluihin vastaa myös rovasti Ensio Klemi, p. 050 301 6941.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT SENIORIFOORUM-RETKILLE!
seniorifoorum.fi

SENIORIFOORUM – INFOA
1. SenioriFoorum-toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. 
 Tilaisuuksissa kootaan vapaaehtoinen kolehti toiminnan kulujen  
 peittämiseksi. Retket ovat maksullisia.

2. Luennot noudattavat linjaa uskosta ja elämästä.

3. Ennen luentojen alkua voi nauttia aina edulliset kahvit/teet. 

4. Otamme vastaan uusia luento- ja retki-ideoita (idealaatikko).

5. Vastaanotamme talkoolaisia tarjoiluiden toteutukseen.
 Ota yhteyttä Anne Pirckleniin.

6. Jos mieltäsi painaa kipeät asiat, joissa toivot tukea, voit 

 a) kirjoittaa huolesi paperille ja pudottaa sen esirukouslaatikkoon.  
  Rukoilemme puolestasi.

 b) ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä SenioriFoorumin pappeihin,  
  jotka tapaat keskiviikkoisin kryptassa.

7. Kansan Raamattuseura ottaa kiitollisuudella vastaan SenioriFoorum- 
 toiminnan tukemiseksi lahjoituksia ja testamentteja. Tietoja antaa 
 rovasti Ensio Klemi puh. 050 301 6941 ja yhteyshenkilö Anne Pircklen.

8. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia koronarajoituksia.

9. SenioriFoorum-toiminnasta vastaavat 
 Kansan Raamattuseura ja Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta.
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4041 0895
Painotuote

seniorifoorum.fi  
kansanraamattuseura.fi
 

QR-koodi vie älypuhelimella
SenioriFoorumin nettisivuille!


