
TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY JÄSENKIRJE 1/2011 

Hallitus 

 

    18.1.2011 

 

 

Hyvä opetusalan seniori! 

 

 

 

UUSIA TUULIA JÄRJESTÖTOIMINNASSA 

 

Rekisteröity yhdistys Opetusalan seniorijärjestöjen toiminnassa on tapahtunut muutos: vain 

rekisteröidyt yhdistykset voivat kuulua valtakunnalliseen Opetusalan 

Seniorijärjestöön (OSJ). Kesällä perustettiin Turun seudun 

senioriopettajat ry., koska Turun Veteraaniopettajat ei halunnut 

yhdistyksenä liittyä OSJ:hin. Uuteen yhdistykseen kuuluvat Turun lisäksi  

Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Marttila, Paimio, Sauvo ja 

Tarvasjoki. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja puheenjohtajana toimii 

Mirjam Sandell. 

 

Uudesta järjestörakenteesta oli tietoa  Senioriopettaja-lehden nrossa 

6/2010. Olet jo ehkä saanut tai saat tämän tammikuun aikana kaksi 

kirjettä valtakunnalliselta OSJ:ltä, toinen sisältää jäsenkyselyn ja toinen 

koskee jäsenmaksua. Lue ne tarkkaan ja toimi ohjeiden mukaan. 

 

Jäsenmaksu Turun yhdistyksellä ei ole omaa jäsenmaksua. Maksat  jäsenmaksun  

ainoastaan OSJ:lle ( 25 euroa), ja sen jälkeen saat valtakunnallisen 

yhdistyksen tarjoamat edut, joista uusin on OAJ:n kalenteri. Oma 

yhdistyksemme järjestää retkiä, teatterimatkoja, luentotilaisuuksia, 

tutustumiskäyntejä ja ulkomaan matkoja seniorien virkistykseksi. 

 

Miten tietoa toiminnasta? Turun seudun senioriopettajat ry on iso yhdistys, jäseniä on yli 800. Jotta 

voisit saada kaiken tarpeellisen tiedon yhdistyksen toiminnasta  ja 

tapahtumista nopeasti ja vaivattomasti, pyydämme Sinua lähettämään 

sähköpostiosoitteesi (jos sellainen on) yhdistyksen sihteerille osoitteeseen 

annukka.syrjanen@pp.inet.fi. 

 

 Tiedotammme tapahtumista Turun Sanomien  TS.-liitteen (ent.Treffi) 

Yhdistys-osastossa, ja lisäksi tietoa saa osoitteesta 

www.osj.fi/yhdistysten_tapahtumia. Senioriopettaja-lehti ei enää tänä 

vuonna julkaise paikallisyhdistysten tapahtumailmoituksia. 

 

 Tervetuloa mukaan Turun seudun senioriopettajien toimintaan! 

 

 TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY 

 

 

 Mirjam Sandell  Annukka Syrjänen 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

PS Kääntöpuolelta löydät hallituksen jäsenten nimet ja tietoja tämän vuoden 

tapahtumista.  

mailto:annukka.syrjanen@pp.inet.fi
http://www.osj.fi/yhdistysten_tapahtumia


 

HALLITUKSEN JÄSENET 
 

Mirjam Sandell  050 5141910     Kaarina  msandell@suomi24.f 

               

Eeva Grönroos  040 5402483    Turku  eeva.gronroos@pp1.inet.fi 

Jarmo Karjalainen 040 7670843    Paimio  jamppuk@gmail.com 

Sinikka Lumijärvi 050 3098989    Turku  slumijarvi@gmail.com 

Markku Salonen 050 5962607    Parainen  markku.salonen@pp4.inet.fi 

Seija Somerpalo 0500 899930    Turku  somer@elisanet.fi 

Ainikki Heikkilä 02 2392473    Turku  aoheikkila@msn.com 

Aila Seppälä  050 3088604    Sauvo 

Annaliisa Syrjänen 050 3427195    Turku  annukka.syrjanen@pp.inet.fi 

 

 

VUODEN 2011 TAPAHTUMIA 
 

 ke 2.3.2011 Rauman  Kaupunginteatteri ”Luodetuulen maa”, lähtö klo 10 

 Tiedustelut ja sitov. ilmoittatumiset viim. 28.1., eeva.gronroos@pp1.inet.fi, maksu  

60 euroa yhdistyksen tilille 

 

 ma 21.3. 2011  klo 14.00 Eduskuntavaalipaneeli Panimoravintola Koulu 

 

 ti  22.3.2011  klo 14.30  Yhdistyksen vuosikokous  

 

16. – 17. 4. 2011  Kulttuurimatka Tallinnaan, 270 e, sitov. ilm. osoite- ja 

syntymäaikatietoineen 15.2. mennessä  eeva.gronroos@pp1.inet.fi, 

laskutus/Matkaseniorit 

 

12. – 13.6. ja 19. -20.6.2011 Musiikkijuhlamatka Ilmajoelle yhdessä 

Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n kanssa, ks. oheinen tiedote 

 

 8. – 12.8. 2011 Gotlannin matka, 500 e, sitov. ilm. ja varausmaksu 100 e viim. 30.4.  

ja loppumaksu 31.5. mennessä 

 

 Matka Sloveniaan 29.9. – 3.10. 2011, oppaana YLE:n entinen kirjeenvaihtaja 

Yrjö Lautela, 1295 e, sitova varaus- ja ennakkomaksu 200 e 15.4. menn. 

yhdistyksen tilille, loppulasku tulee 15.8. menn. Matkasenioreilta 

 

Ilmoittautumiset ja maksut  

 

  ilmoittautumiset eeva.gronroos@pp1.inet.fi tai 040 5402483 

  maksut yhdistyksen tilille, ellei ole toisin ilmoitettu 

 

  yhdistyksen tilinumero 571083-290122 

 

Tietoja saat sähköpostitse, Turun Sanomien TS.-liitteen (ent.Treffi) Yhdistys-palstalta,  

hallituksen jäseniltä ja nettiosoitteesta www.osj.fi/yhdistysten_tapahtumia. 

 

Tapahtumiin voit ottaa mukaan ystäväsi, joka ei ole yhdistyksemme jäsen. 

 

Matkojen toteutumisen kannalta on tärkeää, että noudatat ilmoittautumis- ja 

maksamispäivämääriä. Kun maksat, kirjoita viesti-osastoon osallistujien nimi tai nimet. 
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