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Hallitus

elokuu

Hyvä yhdistyksemme jäsen!
JUHLAVUOSI – SUOMI JA REFORMAATIO

Toiveissa lämpimiä elokuun päiviä ja iltoja sekä vireää toimintaa yhdistyksemme parissa.
Yhdistyksemme järjestämän Suomi 100 v - kirjoituskilpailun tulokset ovat selvillä ja
kirjoittajat palkitaan lounastilaisuudessa 5. syyskuuta. Reformaation juhlavuoteen liittyvänä
ohjelmana meillä on marraskuussa TFO:n konsertti Turun tuomiokirkossa sekä emeritus
arkkipiispa Jukka Paarman esitelmä Mikaelin seurakuntasalissa.
Yhdistyksellämme on hyvät kotisivut turun-seudun-senioriopettajat.fi, joista saa tietoa
toiminnastamme. Jatkamme myös edelleen ilmoittamista Turun Sanomien Yhdistyksetosastossa. Lisäksi sihteeri tiedottaa sähköpostilla, joten ilmoitathan nykyisen osoitteesi
hänelle. Uutuutena ovat yhdistykselle kesän aikana perustetut Facebook-sivut. Kts.
liittymisohjeet kääntöpuolelta.
Tämän kirjeen mukana tulee toimintakalenteri. Toivottavasti löydät siitä paljon kiinnostavia
tapahtumia, joihin haluat osallistua. Valitse mieleisesi ohjelma ja varmista mukaan pääsysi
ilmoittautumalla nopeasti. - Suositut tapahtumat täyttyvät yleensä nopeasti!
Tapahtumakalenteri kannattaa säilyttää, vaikka tapahtumat löytyvät myös kotisivuilta.
Ole huolellinen viimeisen ilmoittautumispäivän ja maksun oikeellisuuden suhteen.
Esitelmätilaisuuksien kahvituksen maksamme ilmoittautuneiden mukaan, joten muista
peruuttaa esteen sattuessa, ettei yhdistykselle tule turhia kuluja.
Toivoisimme saavamme lisää vapaaehtoisia ohjelmien suunnitteluun ja valmisteluun. Jos olet
kiinnostunut tällaisesta toiminnasta tai tiedät jonkun, joka voisi olla, ota rohkeasti yhteyttä
allekirjoittaneisiin tai muihin hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme.
Otamme mielellämme myös vastaan ohjelmatoiveitanne ja pyrimme toteuttamaan niitä
mahdollisuuksien mukaan.
Lopuksi kiitos jäsenille aktiivisesta osallistumisesta eri tilaisuuksiin. Iloksemme olemme
huomanneet, että uusia kasvoja on näkynyt runsaasti. Toivomme myös, että kutsutte
tapahtumiimme mukaan kollegojanne, jotka eivät vielä ole jäseniämme. Avecina he voivat
tutustua toimintaamme ja innostua itsekin jäsenyydestä. Liittyminen käy helposti OSJ:n
kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Nautinnollista loppukesää, tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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Turun seudun senioriopettajien (TSSO) Facebook-ryhmä
Ohjeet ryhmään liittymisestä:
1) Ellei sinulla jo ole Facebook-tiliä, saat kirjautumistunnukset rekisteröimällä käyttäjäksi eli luomalla tilin
osoitteessa facebook.com
2) Siirry Facebookissa TSSO:n ryhmään facebook.com/groups/turunseudunsenioriopettajat
3) Klikkaa Liity ryhmään –painiketta
4) Yhdistyksemme sihteeri liittää sinun mukaan heti, kun on ehtinyt tarkistaa jäsenyytesi.
Ryhmä on vain yhdistyksen jäsenille, muut eivät pääse näkemään, mitä ryhmässä tapahtuu!
- Ryhmässä voi olla mielensä mukaan aktiivinen tai ei-niin-aktiivinen.
- Siellä voi kertoa kuulumisia, jakaa kuvia, jakaa kiinnostavia linkkejä, kysellä vaikka matka- ym.
seuraa jne.
- Facebookissa voit myös lähettää yksityisviestejä toisille facebooklaisille ihan sähköpostin
tapaan. Jokaisen henkilön omalla FB-sivulla eli "seinällä" on Viesti -painike, josta avautuu
viestin kirjoitusruutu.

SeniorSurf- matalan kynnyksen tapahtuma iäkkäille!
SeniorSurf-päivää vietetään virallisesti vuosittain aina Vanhustenviikon tiistaina. Seuraava valtakunnallinen
SeniorSurf-päivä on 3.10.2017. Näissä merkeissä yhdistyksemme tarkoitus on järjestää vertaistukea
tietokoneen ja netin käytössä. Olemme varanneet tätä varten kolmeksi kerraksi tilat Top-keskuksesta.
Uuden asian yksin opetteleminen voi olla ylivoimaista, mutta vertaisopastajan henkilökohtainen apu auttaa.
Ikätoveri osaa usein opastaa riittävän rauhallisesti ja hänelle uskaltaa tehdä tyhmiäkin kysymyksiä.
Jos haluat apua joissakin tietokoneen tai netin käyttöön liittyvissä ongelmissa, ota elokuun aikana
yhteyttä sihteeriin ja kerro tarkemmin toiveistasi. Ongelmiasi voivat olla esim. sähköposti, nettipankin käyttö
terveystietojen ja reseptien hakeminen omakanta-järjestelmästä, facebookin käyttö jne.
Opastettava voi myös ottaa oman laitteensa mukaan ja pyytää apua sen käytössä.

Päivän toteuttamiseen tarvitsemme vapaaehtoisia opastajia!
Jos pärjäät kohtuullisen hyvin tietotekniikan parissa ja suostuisit tulemaan opastajaksi, pyydämme sinua
ilmoittautumaan sihteerille.
Älä aseta rimaa liian korkealle ja pohdi, että et tiedä aivan kaikkea mitä tietokone sisältää.
Opastajan ei tarvitse tietää ja osata kaikkea eikä tarvitse olla ammattilainen. Tärkeää on, että opastettava
saa tukea pulmatilanteessa. Opastaja voi siis sanoa, ettei tiedä vastausta, mutta etsitäänpä se yhdessä.
Opastaja ei tee asioita opastettavan puolesta, vaan kertoo ja neuvoo miten asia tehdään.Pyrkimys on, että
opastus olisi mahdollisimman henkilökohtaista eli opastaja opastaisi aina yhtä henkilöä kerrallaan.
Vapaaehtoinen nettiopastaja on tietysti vaitiolovelvollinen, opastettavan asioista ei tule puhua toisille
ihmisille.

