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Hallitus    14.4.2011 

 

 

Hyvä yhdistyksemme jäsen 

 

 

VUOSI TÄYTTYMÄSSÄ SENIORITOIMINTAA 

 

 Toukokuun lopussa tulee vuosi täyteen Turun seudun senioriopettajien  

toimintaa. Kiitämme kaikkia jäseniä, jotka ovat ottaneet yhdistyksen 

omakseen ja osallistuneet järjestämiimme tilaisuuksiin.  Olemme saaneet 

jäseniltä ehdotuksia ja vihjeitä toimintaa varten, kiitos siitä. Tällaisen 

aktiivisuuden toivomme jatkuvan edelleen. 

 

 Olemme saaneet myös uusia jäseniä lähes sata, siitä olemme iloisia. 

Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseemme. On 

todella tarpeellista saada uutta osaamista ja osallistumista yhteiseen 

toimintaan. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita! 

 

 Vastaamme mielellämme kaikkiin teitä askarruttaviin kysymyksiin ja 

järjestämme erilaisia tapahtumia, matkoja ja retkiä teidän 

virkistykseksenne. Lisäksi olemme OSJ:n jäsenyhdistyksenä edistämässä 

meidän kaikkien sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, mikä myös on 

yhdistyksemme tarkoitus. 

 

Vuosikokous ja uusi hallitus 

  

 Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 22.3. ja siihen osallistui 27 jäsentä. 

Kokouksessa käytiin läpi tavanomaiset vuosikokousasiat sopuisasti eikä 

mistään asiasta jouduttu äänestämään. Monia miellyttävä päätös oli se, 

että yhdistys ei kerää omaa jäsenmaksua. 

 

 Uuteen hallitukseen kuuluvat  

 

 Mirjam Sandell, pj. msandell@24suomi.fi 0505141910 

 Eeva Grönroos eeva.gronroos@pp1.inet.fi 0405402483 

 Elma Helander  elma.helander@pp.inet.fi 0505993761 

 Kalervo Kukkula kalervo.kukkula@pp.inet.fi0407074354 

 Markku Salonen markku.salonen@pp4.inet.fi 0505962607 

 Seija Somerpalo somer@elisanet.fi 0500899930 

 Annaliisa Syrjänen,siht. annukka.syrjanen@pp.inet.fi 0503427195 

 Ainikki Heikkilä aoheikkila@msn.com 0503734422 

 varajäsen 

 Aila Seppälä    0503088604 

 varajäsen 

  

 

 Hallituksen jäseniin voit ottaa tarvittaessa yhteyttä. Seija Somerpalo tietää 

paljon matkoista ja retkistä, ja kuten olet jo varmaan huomannut, Eeva 

Grönroos on se henkilö, joka ottaa useimmiten vastaan ilmoittautumisia. 

 

      >>> 
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Tule mukaan! Yhdistyksemme on suuri jäsenmäärältään, meitä on nyt noin 800. 

Toistaiseksi meillä ei ole yhtään toimikuntaa tai työryhmää, joten hallitus 

tarvitsee aina silloin tällöin jäsenten vapaaehtoista apua. 

 

 Erityisesti tarvitsisimme it-alan osaajaa tekemään ja ylläpitämään 

kotisivuja, joita meillä ei vielä ole. OAJ tarjoaa seniorien käyttöön 

www.kotisivukone.fi ohjelmaa, joka on kuulemma 

helppokäyttöinen.Toivomme hartaasti, että joku osaaja ilmoittautuisi 

tekemään yhdistyksellemme kotisivut ja ylläpitämään niitä. 

 

 Lisäksi tulee tilanteita, joissa tarvitaan postitusapua, kahvinkeittoapua, 

retkien järjestämisapua yms. Näihin tehtäviin toivomme teistä löytyvän 

vapaaehtoisia mukaan. Yhdessä toimiminen on hauskaa ja antoisaa. 

Yhteydenottoa varten löydät yhteystiedot tämän kirjeen etusivulta. 

Rohkeasti mukaan! 

 

Tulevia tapahtumia 

 

 29.9. – 3.10. 2011 

Ihana Slovenia kutsuu. Tällä matkalla näet alppimaisemat ja Välimeren 

rannikon, viinitarhat ja Lipican hevoset – ja paljon muuta. Ljubljanan 

keskusta  kolmoissiltoineen ja pitkin joenrantaa ulottuvine kahviloineen ja 

ravintoloineen on unohtumaton näky ja mitä parhain paikka nauttia 

tarjoilusta ja ainutlaatuisesta tunnelmasta.  Ja mikä parasta – oppaana on 

YLE:n entinen kirjeenvaihtaja Yrjö Lautela.  Kannattaa lähteä mukaan. 

Lue tarkempi selostus matkasta oheisesta esitteestä. 

 

vk  41 virkistysloma Kisakalliossa Lohjalla 

 

to 20.10. Tampereen Työväen Teatterissa musikaali Anna-Liisa 

 

to 1.12. klo 17.00 joululauluilta Henrikin kirkon Ruususalissa, laulattajana 

Tiina Syksy, kahvi- ja glögitarjoilu. 

 

to 8.12. teatterimatka Hämeenlinnaan. 

 

Muutakin ohjelmaa on tulossa, joten kannattaa seurata tarkkaan TS.:n 

Yhdistys-palstaa. Sähköpostiosoitteensa lähettäneet saavat tiedot tietenkin 

postiinsa. Toivon saavani vielä lisää sp-osoitteita osoitteeseen 

annukka.syrjanen@pp.inet.fi. 

 

Aurinkoisia kevätpäiviä ja virkistävää kesää! 
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Hallitus 

 

 

Mirjam Sandell  Annaliisa Syrjänen 

puheenjohtaja  sihteeri 
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