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55 vuotta täyttäneille

Kohti uutta normaalia
Kukapa olisi vuosi sitten uskonut, että korona vaikuttaisi arkeemme yhä – ja
muuttaisi montaa asiaa pysyvästi: etätyö jää osaksi työelämää, samoin sähköisten palveluiden monipuolistuminen ja suosiminen. Varmasti moni teistäkin kokee
entistä luontevammaksi hoitaa pienempiä ja isompiakin arjen pankkiasioita
OP-mobiilissa tai tehdä ruokaostoksia verkkokaupassa.
Koronapandemia on auttanut meitä myös löytämään kotimaamme matkailuhelmiä. Elohopeakerhossakin olemme onnistuneet toteuttamaan suosiota keränneitä reissuja Turun saaristoon ja Hailuotoon. Lisää on luvassa! Jälleennäkemisen
riemu on ollut molemminpuolista, sinua on kaivattu .

❤

Syksyn tarjontamme löytyy kädessäsi olevasta esitteestä. Suunnitelmiin kuuluvat myös uusintayritykset Albaniaan. Uskotaan suomalaiseen kansanviisauteen
- kolmas kerta toden sanoo! Keväällä esittelemämme ”Lappia pitkin poikin”
myytiin hetkessä loppuun. Kovasta kysynnästä johtuen onnistuimme järjestämään lisälähdön, toimi nyt nopeasti.
Matkojen toteuttamisessa noudatamme edelleen voimassaolevia viranomaismääräyksiä, jotka saattavat vaikuttaa matkaohjelmiin ja matkojen toteutumiseen.
Elämäämme rajoittaneen koronarajoitteisen vuoden jälkeen on todellakin
mukava tavata teitä kaikkia ja vaihtaa kuulumisia.
Toiveikkaasti yhteisiä hetkiä odotellen,
Markku Eklöf
Kerhoisäntä
puh. 050 591 1633
markku.eklof@kotiposti.net

Katriina Raami
Kerhoemäntä
puh. 010 254 6194
katriina.raami@op.fi

Elohopeakerhon tapahtumat löytyvät osoitteesta www.op.fi/tampere
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LAPPIA PITKIN POIKIN (50T304)
Lapin pitkin poikin oli niin suosittu että teimme lisämatkan jotta kaikki pääsevät
varmasti mukaan! Ohjelma menee samoin kuin 29.8.-4.9. matkassakin.
Keskiviikkona 8.9.
Klo 05.00 Sastamala, Linja-autoasema
Klo 05.15 TSOP/Karkun konttori
Klo 05.55 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 06.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.00 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 22.00.

Matka jo
varattavissa

Matkaamme ensimmäisenä päivänä aina Ivaloon asti. Matkalla nautimme lounaan.
Majoittuminen hotelli Ivaloon (Ivalontie 34, 99800 Ivalo. Puh. 016-688 111) sekä päivällinen.
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Torstaina 9.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajelemaan Inariin, jossa teemme kävelyretken Juutuan polulle. Juutuanjoen rannalla kulkevan luonto- ja kulttuuripolun taulut kertovat
tarinoita Juutuan värikkäästä menneisyydestä. Aineistoa on kerätty haastattelemalla
paikallisia, Juutuan kulkijoita sekä kirjallisuudesta. Juutuan polku on ensimmäinen ja
toistaiseksi ainoa luontopolku, jossa tekstit ovat myös inarinsaamen-kielellä. Kuvituksesta vastaa inarilainen taiteilija Merja Aletta Ranttila. Juutuanjoki, jokienjoki, on inarin-saamelaisten kotijoki. Juutua on aina ollut kohtaamispaikka, ja kun on kohdattu on
myös tarinoitu. Polun opastetauluihin on koottu tarinoita niin Juutuan kulkijoista, tapahtumista kuin kalastuksesta. Reitti on helppokulkuista ja sen varrella mennään mm.
Jäniskosken riippusillan yli. Patikoinnin lomassa paistamme laavulla makkarat. Rengasreitin pituus on 5,8km. Lähes laavulle saakka pääsee myös linja-auton kyydissä jos
ei jaksa kävellä. Kävelyretken jälkeen lähdemme risteilylle Inarinjärvelle. Noin kahden
tunnin risteilyllä ohitamme Ukonkiven, saamelaisten ikivanhan uhrisaaren, johon laiva
ei enää rantaudu. Matkalla ohitamme myös vanhan hautausmaasaaren, jossa vieläkin
on nähtävissä puuristejä. Hotellissa odottaa tuttuun tapaan sauna ja päivällinen.
Perjantaina 10.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme nykyiseen nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokkaan joka sijaitsee huikeassa järvimaisemassa, Muddusjärven rannalla. 1900-luvun
alussa sinne perustettiin vanhain ja lasten turvakoti. Euroopassa tuhoisasti raivonnut
influenssaepidemia, espanjantauti, tappoi vuonna 1920 Inarissa yli 200 ihmistä ja katastrofin jäljiltä lastenkoti sai vastaanottaa runsaasti orpoja. Seuraava suurempi vastoinkäyminen lastenkotia kohtasi sodan muodossa, jolloin riutulalaiset lähetettiin evakkoon Ruotsiin ja Ylivieskaan vuonna 1944. Sieltä palatessa voitiin kuitenkin onnekseen
todeta rakennusten jääneen miehittäjiltä polttamatta, vaikka he olivatkin jo asettaneet
panokset valmiiksi. Maailmanlaajuista huomiota Lapin orpolapsille tuonut operaatio
”Kulkuset” käynnistyi vuonna 1956. Amerikan ilmavoimien viestilaivueen sotilaat toivat jouluisin lahjoja Saksan tukikohdastaan maailma pohjoisimpaan lastenkotiin, Riutulaan. Maantie Riutulaan saatiin vasta vuonna 1963. Sitä ennen kuljettiin pitkospuita

Matkapojat puh. 010 2323 200

tai vesiteitä myöten ja talvella poron pulkalla. Keittolounas vastatokassa. Lopuksi lähdemme käymään aidolla saamelaisella porotilalla. Pihapiirissä voimme ruokkia poroja
ja opetella suopunginheittoa. Tilalla on myös myytävänä alkuperäisiä, alueen käsityöläisten tuotteita. Iltapäiväkahvit kera kampanisun. Hotellissa odottaa tuttuun tapaan
sauna ja päivällinen.
Lauantaina 11.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Norjaa. Retki ulottuu kauas Jäämeren rannoille, niin
kauas kuin tietä riittää. Luonto muuttuu matkan aikana rehevästä joenrantaluonnosta
karuun kiviseen maastoon, jossa ei enää kasvillisuutta ole. Merinäköala on vaikuttava
ja levähdyspaikoilla on monia historiallisia muistomerkkejä. Matkan varrella kuulemme
tarinaa seuduista jonne 1800 –luvulla suuntautui mm. suomalaisten muutto. Vuoreijan
varhainen historia ulottuu Viikinkiajalle. Hamningberg on entinen autioitunut kalastajakylä, nykyisin suosittu loma-asutusalue. Ajelemme Tenojoen vartta Utsjoelle, jossa pysähdymme Utsjoen kirkolla. Siitä matkamme jatkuu Nuorgamin kautta Vesisaareen,
viihtyisään pikkukaupunkiin. Lounas. Majoittuminen Scandic Vadson (Oscars gt 4, Vadso. Puh. +47 78955700). Päivällinen hotellissa.
Sunnuntaina 12.9.
Aamiaisen jälkeen teemme teemme Vesisaaren kierroksen bussilla ja näemme mm.
muistomerkin joka on pystytetty v. 1977 tunnustukseksi siitä merkityksestä, mikä suomalaisten maahanmuutolla on ollut Finnmarkin läänin kehitykselle ja kasvulle. Reittimme jatkuu Varangin vuonojen rantoja pitkin Pykeijaan. Suomalaisten 1800 –luvun
nälkävuosina asuttamaa Pykeijan kaunista, Jäämeren tuulien ja tuiskujen hopeoimaa
kylää kutsutaan satumaaksi. Pykeijassa kuullaan edelleen suomenkieltä ja kylän historia kerrotaan retkeläisille matkan aikana. Syömme myös kuningasrapuleivät. Paluumatkalla vielä pysähdys Näätämön kaupalla sekä Sevettijärvellä. Ivaloon saavuttuamme majoitumme upeaan Aurora Villageen, lasikattoisiin revontulimökkeihin.
Päivällinen.
Maanantaina 13.9.
Aamupalan jälkeen hyvästelemme Ivalon maisemat ja lähdemme ajamaan kohti Suomussalmea. Matkalla syömme lounaan. Saavuttuamme Suomussalmeen majoitumme
Hotelli Kiannon Kuohuihin (Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi. Puh. 08-710770). Hotellissa saunat ja päivällinen.
Tiistaina 14.9.
Aamupalan jälkeen teemme retken Raatteenporttiin. Opas kertoo matkalla Talvisodan
vaiheiden ratkaisevia kohteita. Saavuttuamme Raatteenportille, tutustumme sotamuseoon sekä juomme kahvit. Kahvien jälkeen lähdemme ajelemaan Raatteentien itäpään puomille, jossa on muistomerkki sekä muuta nähtävää. Retken jälkeen lähdemme kotimatkalle. Matkalla lounas.
Matkan hinta omistajajäseniltä 1099 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 1109 eur/hlö
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HYRSYLÄN MUTKA, OMENAVIINITILA JA
KASVIHUONEILMIÖ (50T113)
Hurmaava Aira Samulin kertoo elämästään ja esittelee upeaa Hyrsylän Mutkaa.
Mukaan viemisiksi saamme myös Airan tuliaispussukat.
Torstaina 23.9.
Klo 06.55 TSOP, Ylöjärven konttori
Klo 07.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 08.00 Vanha Kirkko
Klo 08.15 TSOP/Lempäälä konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.30.

6

Matka
tulee myyntiin
17.8.!

Lähdemme aamusella ajelemaan kohti Saukkolaa missä sijaitsee Hyrsylän Mutka.
Karjalaisessa hirsilinnassa Aira Samulin kertoo elämästään ja tarjoaa kanelipullakahvit ruusukupeista. Myynnissä myös Airan elämänkertakirjat. Alakerrassa hurmaava nukkemuseo, ryijynäyttely, Disney-kokoelma sekä Barbie-juhlanäyttely. Airan
vanhuudenkodissa voit tutustua miten Aira haluaa elää turvallisesti esteettömässä
omassa kodissa mahdollisimman kauan. Pihapolun varrella on vanha höyryveturi ja
resiina Viipurista. Piiskatykki ja Miina Äkkijyrkän Woima-Sonni. Lummelammikko ja
paljon muuta. 1700-luvun aitoissa talonpoikaisantiikkia ja ”vanhat käsityöt” -näyttely. Wanhassa 1860-luvun talossa Lotta- Marski- ja sotamuseo. 50-luvun koululuokka
ja 60 vanhaa opetustaulua. Antiikkinallet ja miesten lelut. Yläkerrassa kirpputori.
Isossa salissa Aira Samulinin Säätiön vaihtuvia näyttelyjä. Hyrsylästä jatkamme matkaa Alitalon omenaviinitilalle jossa teemme tilakierroksen sekä syömme lounaan.
Lounaan jälkeen myös mahdollista käydä tehtaanmyymällä ostamassa tuliaiset.
Retkipäivämme lopuksi käymme vielä elämystavaratalo Kasvihuoneilmiössä joka
on todellakin ilmiö. Se on täynnä ”hallittua kaaosta ja hillittyä hulluutta”. Omituisuuksien satumaa, joka on nähtävä. Tiedä vaikka mukaan lähtee yksi jos toinenkin
matkamuisto.
Matkan hinta omistajajäseniltä 149 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 159 eur/hlö

KOLMEN KAUPUNGIN KIERROS (50T2020)
Näe Kristiinankaupunki, Närpiö ja Kaskinen yhdellä kertaa mielenkiintoisen
opastuksen johdolla.
Torstaina 23.9.
Klo 06.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.15 Vanha Kirkko
Klo 07.35 TSOP / Ylöjärven konttori
klo 07.55 TSOP / Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 21.00.
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Matka jo
varattavissa

Lähdemme aamuvarhain ajelemaan kohti Kristiinankaupunkia. Matkalla kahvit. Teemme oppaan johdolla kiertoajelun, tutustuen Ulrika Eleonoran kirkkoon sekä käymme
Leppäsalmen kalastajakylässä. Jatkamme matkaa Närpiöön. Käynti Rickard Siggin
kasvihuoneilla Piolahdessa jossa mahdollisuus ostaa vastapoimittuja erilaisia tomaattilajikkeita ja kurkkuja valmiiksi pakattuina. Viljelijä kertoo myös viljelytoiminnastaan.
Lounas Kasvihuoneravintola Lind ’s Kökissä missä voi kokea trooppisen ympäristön
ympäri vuoden. Koska kasvihuoneravintola Lindin keittiö sijaitsee tomaattivaltakunta
Närpiössä, on tomaatti luonnollinen osa ruoanlaittoa, ja ihanien tomaattisten ruokalajien kehittäminen tuntuu itsestään selvältä inspiroivassa ja aidossa ympäristössä.
Lounaan jälkeen tehdään pieni kiertoajelu Närpiössä sekä pysähdytään Pyhä Marian
kirkon ulkopuolelle sekä kirkkotallien alueelle joista opas kertoo tarkemmin. Tutustuminen Öjskogspark-puiston ulkoilma-alueeseen jossa on mm. koulutupa ja talonpoikaistalo, apteekkimuseo sekä maalaiskauppa. Teemme tämän jälkeen lyhyen kiertoajelun Kaskisissa ja Kalasatamassa sekä tutustumme Myrreyn keramiikkapajaan ja
näyttelytiloihin. Iltapäiväkahvit ravintola Sinisessä hetkessä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 119 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 129 eur/hlö

ELOHOPEAKERHON SOKKOMATKA (50T101)
Koe jotain yllätyksellistä ja osallistu sokkomatkallemme! Mihin matka suuntautuu, sitä emme etukäteen kerro!
Torstaina 7.10.
klo 07.40 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki		
klo 07.55 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.25 Vanha Kirkko
klo 08.45 TSOP/Ylöjärven konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 20.00

Matka
tulee myyntiin
17.8.!

Elohopeakerhon sokkomatkalla kaikki on mahdollista. Mihin matka suuntautuu ja mitä
päivän aikana tapahtuu selviää matkan aikana. Näet ja koet mm; hyviä tai vielä parempia yllätyksiä, vanhaa tai uutta, lihaa tai kalaa, iloa tai naurua. Sen verran voimme
kuitenkin paljastaa milloin matkaan lähdetään ja milloin palataan kotiin (yllä aikataulut) sekä että pysymme kotimaassa. Tällä matkalla tarvitset seikkailumieltä, mukavat
vaatteet ja iloisen mielen. Matkan hinta sisältää bussikuljetuksen koko matkan ajan,
ruoan ja kahvit matkan aikana sekä ohjelman päivän aikana.
Matkan hinta omistajajäseniltä 99 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 109 eur/hlö
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V I E M ER EN T U O K SU U N -P O R I N T E AT T ER I S S A (50T 1 10 )
Lasse Mårtensonin rakastetut sävelmät ihastuttavat dramatisoidussa konsertissa.
Torstaina 14.10.
Klo 16.15 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Klo 16.35 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 17.00 Vanha Kirkko		
Klo 17.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 23.00
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Matka
tulee myyntiin
17.8.!

Ajelemme Poriin, Porin teatteriin missä alkaa klo 19.00 Vie meren tuoksuun. Aaltojen liplatus ja vaimeat lokkien äänet rikkovat hiljaisuuden. Erik istahtaa rantakivelle,
korjatakseen rikkinäistä katiskaa. Vierellään hänellä on pieni kaunis puinen uurna.
Uurnassa lepää Erikin rakas vaimo Elsa, jonka maallinen vaellus on juuri päättynyt.
Leskeksi jäänyt Erik alkaa muistella hänen ja Elsan kaunista rakkaustarinaa, sen muistorikkaita ylä- ja alamäkiä. Vie meren tuoksuun on musiikillinen tarina rakkaudesta ja
elämän rajallisuudesta. Dramatisoitu konsertti vie katsojat meren äärelle Lasse Mårtensonin unohtumattomin sävelien siivittämänä. Saaristomiljöö luo puitteet elämän
myötä- ja vastatuulille. Konsertissa kuullaan rakastettuja klassikoita, joihin lukeutuvat
mm. Myrskyluodon Maija, Laiskotellen ja Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Konserttia säestää Henrik Wikströmin johtama viisihenkinen orkesteri ja näyttämöllä
nähdään koko Porin Teatterin ensemble, jota tähdittää vierailija Ami Aspelund! Väliajalla juomme kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 109 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 119 eur/hlö

ELÄMÄN ILOA AALLOILLA -RISTEILY
BALTIC PRINCESSILLÄ (50T125)
Tällä risteilyllä on perinteisesti ohjelmaa ympäri laivaa koko risteilyn ajan! Voit
valita mieleisesi ohjelman tai luennon ja nauttia näyttelykannella vaikkapa pikakauneushoidoista. Kotimaan eturivin tähtiartisti Kyösti Mäkimattila esiintyy päiväkonsertissa laivalla. Lisäksi laivan orkesteri siivittää tanssit laivan ravintolassa
meno iltana ja paluupäivänä. Jälleen pelataan myös Matkapoikien Superbingoa.
Lähde mukaan syksyn ehdottomasti monipuolisimmalle risteilylle!
Sunnuntaina 31.10.
Klo 15.00 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Klo 15.25 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 15.45 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 16.00 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 16.30 Vanha Kirkko
Klo 17.00 TSOP/Lempäälä konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle (1.11.) noin klo 22.30.
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Matka
tulee myyntiin
17.8.!

Baltic Princess lähtee risteilylle Turusta Tukholmaan klo 20.15, jolloin majoitumme ikkunallisiin A-luokan hytteihin ja syömme päivällisen seisovasta pöydästä klo 20.15.
Maanantaina 1.11.
Meriaamiainen. Päivä täynnä mielenkiintoista ohjelmaa. Tarkempi matkaohjelma jaetaan laivalla. Päivän aikana myös lounas klo 14.00. Saavumme Turkuun klo 19.50, jonka
jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 126 eur/hlö
Matkan hinta ei-omistajajäseniltä 136 eur/hlö

KONSERTTIMATKA ANNE MATTILAN
TAIDEKAHVILAAN (50T114)
Lähde mukaan Anne Mattilan taidekahvilaan, musiikin, käsintehtyjen aitojen
herkkujen ja taiteen pariin!
Maanantaina 15.11.
klo 08.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 08.20 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.50 Vanha Kirkko
klo 09.10 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 09.35 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 17.30.

Matka jo
varattavissa

Matkaamme Karvialle jossa sijaitsee Anne Mattilan ihana taidekahvila. Laulaja, taidemaalari Anne Mattila toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti taidekahvilan –ja
gallerian Karvialle. Taidegalleriassa on esillä Anne Mattilan maalaamia öljymaalauksia sekä lisäksi esillä vierailevien taiteilijoiden näyttelyitä. Alueelta löytyy myös n. 700
metriä pitkä taidepolku josta löytyy mm. Pieni sinisenlinnun pyhäkkö. Alueella on
kaiken kaikkiaan 15 erilaista rakennusta jossa jokaisessa pääset tutustumaan taiteeseen sekä runoihin. Alueella on myös 5 erilaista myymälää; taide- , pitsi- , takorauta- ,
sisustus- ja vaatemyymälä. Saavuttuamme perille, meillä on paikan esittely sekä historiaa rakennuksista. Tämän jälkeen ruokailemme seisovasta pöydästä. Anne Mattilan
akustinen konsertti alkaa klo 12.30. Esitteen painamisen aikaan, tiedossamme on
että konsertti järjestetään terassilla joka on osittain katettu. Konsertin jälkeen juomme kakkukahvit. Lopuksi vielä aikaa tutustua alueeseen omatoimisesti sekä tehdä
ostoksia.
Matkan hinta omistajajäseniltä 135 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 145 eur/hlö
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JOULUMATKA TALLINNAAN (50T310)
Lähde mukaan jouluiseen Tallinnaan. Hintaan on sisällytetty laivamatkan ateriat
meno- ja paluumatkalla, buffet illallinen sekä hotelliaamiainen. Lisäksi tutustuminen Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan sekä Tallinnan Kalamajan alueeseen.
Maanantaina 29.11.
klo 05.25 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 05.45 TSOP/Nokian konttori
klo 06.00 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 06.30 Vanha Kirkko
klo 07.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 23.00

Matka jo
varattavissa

Huom! Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai EU:n virallinen kuvallinen henkilökortti.
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Viking XPRS lähtee satamasta klo 10.30. Aloitamme laivamatkan seisovan pöydän
brunssilla. Loppumatka menee mukavasti nauttien laivan ohjelmasta ja ostosmahdollisuuksista. Vaikka matkaammekin kansipaikoin, matkatavarat kulkeutuvat vaivattomasti bussin mukana. Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.00. Matkamme jatkuu Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan joka on juuriltaan tukholmalainen, kansainvälisesti
tunnustettu valokuvamuseo. Se on tapaamispaikka, jossa taide, hyvä ruoka, musiikki,
design ja avoin ajattelumaailma tapaavat. Teemme opastetun kierroksen näyttelyyn.
Menemme tämän jälkeen majoittumaan Hestia Hotelli Europaan. Hotellin vieressä on
mm. Nautica -niminen ostoskeskus jonne voi vielä halutessaan piipahtaa ostoksille. Buffet illallinen Kochi Aidad -ravintolassa klo 18.00 alkaen. Ravintola on noin 400metrin
päässä hotellista jonne siirrymme kävellen. Illallisen jälkeen esiintyy ravintolassa suosittu Essi Leppäkoski säestäjänsä Jussi Henttosen kanssa.
Tiistaina 30.11.
Aamiainen hotellissa. Luovutamme huoneet ja lähdemme tutustumaan tarkemmin
Tallinnan Kalamajan alueeseen. Kalamajan alue on Tallinnan vanhimpia asuinalueita, jossa kalastajat ovat asuneet perinteisesti. Alueen rakennuksia on alettu
arvostaa uudelleen ja niihin on avattu mm. kauppoja, ravintoloita, museoita, toimistoita, vapaa-ajankeskuksia ym. Noblessnerin laivatehdas oli yksi 1900-luvun teollisuusjättiläisistä. Alueelle nyt on suunniteltu uuttaa ja toisenlaista tulevaisuutta.
Vierasvenesatama odottaa jo tulijoita. Rautatieaseman lähellä on useita kalkkikivirakennuksia, jotka kertovat rautatien rakentamisesta ja tärkeydestä. Vanhoissa tehdasrakennuksissa on tapahtunut perusteellinen muutos. Nykyisin voi kävellä kauppakadulla, istua kahvilassa, esiintyä näyttämöllä, käydä kirpputoreilla. Kierroksen
jälkeen käymme ostoksilla Balti Jaama torilla. Tämä vastikään remontoitu tori on
Viron nykyaikaisin. Se yhdistää saman katon alle uskomattoman määrän erilaista
tarjontaa lastenvaatteista aina katuruokaan. Torilla on myös oma supermarket, kuntosali, kampaamo, tuoreiden vihannesten myyntikojut, maan laajimmat valikoimat
lihaa ja kalaa sekä tietysti kahviloita. Asematori on paikallinen keskus, jonne lähi-
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ympäristön asukkaat tulevat päivittäisille ostoksille, mutta se on myös tunnelmaltaan ainutlaatuinen käyntikohde ja nähtävyys, jossa on antiikkitavaran myyntiä ja
jopa oma panimo. Saavumme satamaan josta Viking XPRS –alus lähtee klo 17.00.
Matkaamme kansipaikoin matkatavaroiden mennessä bussin mukana. Nautimme
buffetruoan laivamatkan aikana. Helsinkiin laiva saapuu klo 19.30, jonka jälkeen
lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 245 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 255 eur/hlö

KAUNEIMMAT JOULULAULUT (50T106)
Valmistaudumme jouluun kauneimpien joululaulujen ja joululounaan kera.
Torstaina 16.12.
klo 07.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 07.30 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 07.50 Vanha Kirkko
klo 08.10 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
08.30 TSOP/Lempäälän konttori
klo 08.45 TSOP/Vesilahden konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00

Matka
tulee myyntiin
17.8.!

Matkaamme yhdessä tällä kertaa Kiikoisten Kirkkoon jossa laulamme kauniit joululaulut. Tutut ja rakkaat joululaulut muistuttavat meitä lapsuuden jouluista. Siirrymme kirkosta Tyrvään Pappilaan jossa syömme perinteisen joululounaan. Kauniissa puitteissa
nautittu lounas hyvässä seurassa vie meidät joulutunnelmaan. Ruokailun jälkeen käymme tekemässä ostokset Kivikylän Palvaamon tehtaanmyymälästä. Tehtaanmyymälään
tulee aina ensimmäisenä uutuustuotteita ja maailman ensi-iltaa odottavia koetuotteita.
Paluumatkalla käymme vielä tekemässä ostokset Sastamalassa, Pyymäen Leipomolla.
Leipomon 50vuotinen perinne takaa maittavat leivonnaiset, joista suosituimpia ovat
mm. täysruukinen käsintehty Tyrvään Voima sekä isoäidin reseptillä tehdyt herkulliset
Rosina –ja Kolmiomunkit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 119 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 129 eur/hlö
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HILJAISET PERIVÄT MAAN –OOPPERA
ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLILLA (50T127)
Ilmajoen musiikkijuhlien suurtuotanto kertoo lapuanliikkeestä!
Lauantaina 11.6.
klo 07.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 07.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.15 Vanha Kirkko
klo 08.35 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 09.00 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00.
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Matka jo
varattavissa

Lähdemme aamusta matkaan kohti Jalasjärveä. Pysähdymme matkalla syömään buffetlounaan Pihlajan Kevarilla. Matka jatkuu kohti Ilmajokea jossa alkaa klo 13.00 Hiljaiset perivät maan -ooppera. Ooppera on vavahduttava kertomus rakkaudesta aikana,
jolloin mustat autot herättivät pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja lapuanliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Tarinan keskiössä ovat Olavin ja Reginan,
työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä aatteen rikkoma Turakan perhe. Rooleissa
esiintyvät mm. baritoni Ville Rusanen, sopraano Saara Kiiveri, mezzosopraano Essi Luttinen, sopraano Mari Palo ja baritoni Jaakko Kortekangas. Vihtori Kosolan puheroolissa on näyttelijä Taneli Mäkelä.
Hiljaiset perivät maan on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, ja se juhlistaa 45-vuotiasta festivaalia. Parkkinen on aiemmin ohjannut Ilmajoen Musiikkijuhlien menestysoopperat Taipaleenjoki ja Mannerheim, joita molempia esitettiin kolmena kesänä
suuren suosionsa ansiosta. Oopperan nimi viittaa Vuorisaarnan kohtaan, jossa Jeesus
valmistaa seuraajiaan vainojen aikaan. Teos jatkaa Suomen historian kipukohtien käsittelyä, kuten Parkkisen Tampereen oopperalle kirjoittama ja ohjaama sisällissodan vuosiin sijoittuva Veljeni vartija. - Elämme äänekästä aikaa. On vihapuhetta, kiihottamista
kansanryhmää vastaan ja mielensäpahoittamista. Monet pitävät meteliä itsestään. Silti
maata pyörittävät hiljaiset, nöyrät miehet ja naiset. Enemmistö. Ooppera puoltaa väkivallatonta vastarintaa, jota edustaa päähenkilö Olavi Miekka, Tuomas Parkkinen kertoo.
Kesällä 2020 Kyrönjoen rannalla nähdään niin muilutuksia, työväen iltamia, koskettavia kohtaamisia kuin talonpoikaismarssin mittasuhteet saavuttavia joukkokohtauksia.
Teoksessa mukana ovat Ilmajoen Musiikkijuhlien oopperakuoro sekä oopperan lapsi- ja
nuorisokuoro. Vaasan kaupunginorkesteria johtaa Jukka Linkola. Väliajalla kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 169 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 179 eur/hlö
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Ilmoittautuminen matkoille ja tilaisuuksiin
Ilmoittautuminen tässä ohjelmassa oleville matkoille ja tilaisuuksiin alkaa tiistaina
17.8.2021 klo 08.00 puhelinnumerossa 010-2323 200.
Lisäksi voit varata matkasi netissä: https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/opelohopeakerho-tampere/elohopeakerhotampere (avoinna 24/7).
Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Matkojen lähtöreitit on pyritty järjestämään sellaisiksi, että TSOP:n toimialueen eri
puolilta voi nousta autoon. Matkojen lähtöpaikka Tampereella on edelleen Vanha
Kirkko.
Ilmoitathan mahdollisen erikoisruokavaliosi jo matkaa varattaessa.
Matkan hintaan sisältyy matkaohjelmassa mainitut opastukset, ruokailut,
sisäänpääsymaksut sekä pääsyliput.
Mahdollisen peruutuksen voi tehdä seuraaviin numeroihin:
Matkapojat Tampere 010 – 2323 200
Lähtöpäivänä sairastapauksissa voi ilmoittaa:
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy p. 03-5130412
TSOP:n Elohopeakerhon tässä esitteessä esiteltyihin Matkapojat Oy:n tuottamiin
matkoihin sovelletaan seuraavia Matkapojat Oy:n 1.9.2020 voimaan tulleita
matkaehtoja:
https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Päivämatkat_ehdot.pdf
Vähintään 24 tuntia tai yöpymisten sisältävien matkojen osalta: Matkapojat Oy
hybridiehdot 1.9.2020 alkaen tehtyihin varauksiin:
https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Hybridiehdot.pdf
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LOMALINJAN JÄRJESTÄMÄT MATKAT
Elohopeakerhon syysmatka Albaniaan 23.-29.10.2021
Länsi–Balkanilla sijaitseva Albania tarjoaa jylhien vuoristojen, hienojen rantamaisemien ja kuvauksellisten vuoristokylien lisäksi mielenkiintoista historiaa ja upeita nähtävyyksiä. Pääkaupunki Tirana on sekoitus vanhaa sosialistista ja balkanilaista arkkitehtuuria, jolle ympäröivät vuoret antavat hienon kehyksen. Matkalla tutustumme
maan pääkaupunkiin Tiranaan, rannikkokaupunki Durresiin sekä moniin historiallisiin kohteisiin, kuten keskiaikaiseen Krujaan, muinaisten illyrialaisten perustamaan
Shkodraan, Korcan idylliseen pikkukaupunkiin ja Balkanin suurimman järven Ohridin maisemiin Pogradecin pikkukaupungissa. Teemme myös päivän retken Unescon
kulttuuriperintölistan kohteeseen Beratiin, joka on maan tärkein matkailukohde.
Lopuksi maistelemme maan tunnetuinta juomaa, Kantina Skenderbeun valmistamaa moniaromista brandya. Tervetuloa mukaan nauttimaan kauniista maisemista,
mielenkiintoisesta historiasta sekä albanialaisen keittiön herkuista!
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala.
Hinta 1 798 e
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Elohopeakerhon adventtimatka Vilnaan 7.-9.12.2021
Tutustumme historialliseen Vilnan katedraaliin ja moderniin kansalliseen taidemuseoon, näemme Liettuan suurherttuoiden palatsin sekä upean Pyhän Pietarin ja Pyhän
Paavalin kirkon. Vierailemme omaleimaisessa Užupiksen kaupunginosassa, joka on
erityisesti taiteilijoiden suosiossa, nautimme joulutorin tunnelmasta ja vietämme aikaa yhdessä.
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala
Hinta 1 098 e
Hintoihin sisältyy:
• bussikuljetukset Tampere – Helsinki – Tampere • reittilennot turistiluokassa
• majoitus 2hh • ohjelman mukaiset ruokailut, kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
• oppaan ja matkaisännän palvelut matkan ajan

MATKAOHJELMAT, LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
www.lomalinja.fi
puh. 010 289 8100

www.lomalinja.fi

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min.

Tuotto-osuuden mainio
tuottotavoite 3,25 vain
omistaja-asiakkaille
OP Tampereen omistaja-asiakkaana voit sijoittaa kotimaisen,
vastuullisen pankin omaan pääomaan. Tavoittelemme Tuottoosuudelle tänä vuonna 3,25% tuottoa. Tuottotavoite voi muuttua
vuosittain. Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta. Tuotto-osuuden
takaisinmaksuun liittyy ehtoja ja sijoittajalla on riski sijoitetun
pääoman menettämisestä. Tuotto-osuus ei ole talletus eikä se
siis kuulu talletussuojan piiriin.
Tutustu esittelyasiakirjaamme op.fi/tampere.
Tuotto-osuuden tarjoaa Osuuspankki.

OP Tampere

Elohopeakerhon
SYKSY 2010
matkat varattavissa
nyt myös netissä
https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/
op-elohopeakerho-tampere/
elohopeakerhotampere

55 vuotta täyttäneille

Kerro ystävillesi OP Tampereen Elohopeakerhosta.
Haluan liittyä Elohopeakerhon jäseneksi.
Ota yhteyskuponki mukaasi ja tule käymään lähimmässä konttorissamme,
niin kerromme Sinulle lisää Elohopeakerhosta.
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