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   Kevätilta, 

   istun portailla, kuuntelen. 

   Vielä on vanhan ajan herrasmiehiä: 

   lehtokurppa vastaa ystävällisesti 

   sammakoiden kurnutukseen. 

 

 Näin tunnelmoi Risto Rasa. 

 

 Me senioritkin tunnelmoimme monin tavoin kauniina kevätiltoina:yksi mökin portailla, 

toinen Aurajoen rannoilla ja kolmas  on  ihailemassa eteläistä kukkaloistoa. Meitä on 

moneksi. 

 

 Tunnelmointi sikseen ja nyt asiaan. 

 

Uusi hallitus Vuosikokouksessa yhdistyksellemme valittiin jälleen hallitus, jossa on mukana vanhoja 

jäseniä, mutta uusikin nimi on mukana. Vuoden 2013 hallituksen kokoonpano on 

seuraavanlainen: 

 

 Mirjam Sandell puheenjohtaja 

 Kalervo U. Kukkula varapuheenjohtaja ja leikekirjanpitäjä 

 Eeva Grönroos varsinainen jäsen, ilmoittautumisten vastaanottaja 

 Seija Somerpalo varsinainen jäsen, matkavastaava 

 Aila Seppälä  varsinainen jäsen 

 Helkky Vesterinen varsinainen jäsen 

Annaliisa Syrjänen varsinainen jäsen, sihteeri 

 

Arja Kulmala varajäsen 

Seppo Mattila varajäsen 

 

Tällä joukolla pyrimme pitämään teidät liikkeellä ja tyytyväisinä. Menneenä kautena 

meillä oli 17 erilaista tapahtumaa  ja saimme mukaan jälleen uusia ”kasvoja”, kiitokset 

kaikille, jotka olitte mukana matkoillamme ja retkillämme. Meitä on paljon – kohta lähes 

900 - , joten mielipiteitä on monenlaisia. Toivomme saavamme teiltä vinkkejä  ja vihjeitä 

uusista matka- ja retkikohteista. Pyrimme toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. 

 

Olemme sitä mieltä, että ei aina tarvitse olla menossa jonnekin, vaan joskus voisimme 

kuunnella  erilaisia esitelmiä tai luentoja, mutta ongelmana on ollut sopivan tilan 

löytäminen. Sen pitäisi olla keskustassa, sopivan kokoinen ja sopivan hintainen. Samoin 

lukupiiri on mainittu toivomuslistalla.  Katsotaan ja odotellaan, asioilla on tapana järjestyä 

ajan mittaan. 

 

Opetusalan Seniorijärjestö ry:n kautta olemme mukana myös valtakunnallisessa 

järjestössä VENKissä. Se on eri eläkeläisyhdistysten järjestö, joka ajaa eläkeläisten etuja. 

Samoin koetamme päästä mukaan Turun vanhusneuvostoon, mutta sekin asia on vielä 

avoinna. 
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Syksyn ohjelmaa 

 

 Tapahtumakalenteri on jälleen liitteenä, josta näet valtaosan ensi syksyn ohjelmasta. 

Joistakin puuttuu vielä yksityiskohtia, mutta ne täydentyvät myöhemmin. Tämän vuoden 

”grand tourille” Skotlantiin on lähdössä 40 matkaajaa. Me, jotka jäämme kotiin, voimme 

osallistua pienemmille ulkomaanmatkoille, joita syksyksi on suunniteltu. 

 

 Joulutunnelmaa lähdemme tänä vuonna kokemaan Tukholmaan. Varmaa on, että läntinen 

naapurimme tarjoaa mukavia kokemuksia ja elämyksiä. Matkavastaavamme Seija on aina 

innokas viemään meitä Tallinnaan, mutta ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon. 

 

 Syyskausi tarjoaa monenlaista musiikkiohjelmaa. Elokuiset Turun musiikkijuhlat ovat 

ohjelmassamme,  lokakuussa ooppera ja marraskuussa turkulaisten suosikki Matti 

Salminen haluaa laulamalla auttaa hämähäkkitontin konserttitalohanketta. Näissä olemme 

mukana.  

 

Tiedottaminen 

 

 Ilmoitamme kaikista tapahtumista jäsenkirjeessä, Turun Sanomien Yhdistykset-palstalla ja 

sähköpostitse. Turun Sanomien käytäntö on muuttunut siten, että ilmoitus saa olla 

ainoastaan 300 merkin mittainen entisen 400:n asemesta. Siitä syystä ilmoituksissa oleva 

teksti on kovin lyhennettyä eikä niihin aina mahdu ilmoittautumisten vastaanottajan Eeva 

Grönroosin yhteystietoja kokonaan. Siitä syystä 

 

 tärkeä kehotus: Säilytä saamasi tapahtumakalenteri, sen kääntöpuolella ovat  

   tarvittavat yhteystiedot ilmoittautumisia ja maksuja varten. 

 

Sokeria pohjalla 

 

 OSJ:n vuosikokouksessa Mikkelissä  27.4. tehtiin tänä keväänä hyviä päätöksiä. Pitkään 

puheenjohtajana toiminut Sirkka-Liisa Tarjamo luovutti puheenjohtajan tehtävät Erkki 

Kangasniemelle, meille kaikille jo ennestään tutulle osaajalle. 

 

 Ja varsinainen sokeri: oman yhdistyksemme hallituksen jäsen Helkky Vesterinen tuli 

valituksi OSJ:n hallitukseen Varsinais-Suomen ja Satakunnan edustajana. Onnittelut 

Helkylle! 

 

 Toivomme, että alkava kesä on aurinkoinen ja lämmin, niin että kaikki saamme nauttia 

Suomen suvesta parhaimmillaan. 

 

 Virkistävää ja rentouttavaa kesää! 
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 Mirjam Sandell  Annukka Syrjänen 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 


