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ELOKUU – SUPERKUU - SYYSKUU
Moni meistä odottaa jo kirpeänkuulaita syyspäiviä. On saatu todella nauttia/ kärsiä harvinaisista
helteistä, ja voimia ja puhtia syksyn ja talven varalle on kullakin varastossa.
Tervetuloa Loimaan, Oripään ja Pöytyän jäsenet!
Keväällä saimme uusia jäseniä n. 80, kun Loimaan seudun yhdistys lopetti toimintansa ja liittyi
Turun seudun senioriopettajiin. Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi
yhdistykseemme ja mukaan toimintaamme. Nyt meitä taitaa olla yhteensä jo yli tuhat jäsentä.
Hallitusmuutokset
Helmikuun vuosikokouksessa tapahtui hallituksen kokoonpanossa vain vähän muutoksia. Arja
Kulmala halusi luopua hallituspaikastaan monien muiden vaativien tehtäviensä vuoksi ja hänen
tilalleen valittiin Pirkko Kangas. Aila Seppälä halusi vaihtaa varsinaisen jäsenyytensä
varajäsenyyteen, mikä hänelle suotiin, ja näin ollen Pirkko Kangas sai varsinaisen jäsenen paikan.
Muita muutoksia ei tehty.
Kaikkien hallituksen jäsenten nimet ja yhteystiedot löydät kotisivuiltamme Turun-seudunsenioriopettajat. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos haluat tietoja erilaisista asioista tai jos haluat
muuten keskustella yhdistyksemme toiminnasta.
Uutuutena kotisivuilla on Kalervo Kukkulan laatimat kuvakertomukset viimekeväiseltä Kaarinan
kotiseuturetkeltä ja alkukesän Kökarin retkeltä. Niiden kohdalla on mainittu kolme eri vaihtoehtoa
avata tiedosto. Toivottavasti jokainen saa jonkin avulla ne auki.
Senioriopettajapäivät Turussa lokakuussa 2015
Varsinainen voimainponnistus yhdistyksellämme on valtakunnallisten Senioriopettajapäivien
järjestäminen 10.-11.10.2015. Valmistelut on jo aloitettu: toimikuntia perustettu, majoitustiloja
varattu ja ohjelmia suunniteltu. Koko ajan vauhti kiihtyy, kohta on enää vuosi aikaa saada aikaan
mieleenjäävä tapahtuma. Mitä lähemmäs lokakuu tulee, sitä enemmän tarvitsemme Sinunkin
tukeasi. Tehtäviä on monenmoisia, joten kaikille vapaaehtoisille löytyy puuhaa.
Matkat ja retket
Liitteenä olevasta tapahtumakalenterista näet syksyn ja osittain jo ensi vuodenkin tapahtumia.
Syksyisten Senioriopettajapäivien vuoksi vuotuinen ulkomaanmatkamme on ensi vuonna jo
keväällä. Kohteena on taiteen ja renessanssin Firenze. Matkan ajankohta on 12.-16.4.2015.
Ensi kesänä osallistumme jälleen Ilmajoen Musiikkijuhlille, jotka viettävät 40-vuotisjuhlaansa.
Ohjelmakin on komea:lauantai-iltana on Karita Mattilan konsertti ja sunnuntaina esitetään uusi
ooppera Oskar Merikannon elämästä. Liput ja majoitukset on jo varattu.
Tutustu tarkkaan tapahtumakalenteriin, valitse mieleisesi retket ja matkat ja tee varaus. Nopeasti
toimimalla varmistat pääsysi mukaan.
Mukavia loppukesän päiviä!
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