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 Hallitus                tammikuu 
      

Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

TERVETULOA VUOSI 2018 

 

Viime vuosi oli merkittävien juhlien aikaa. Yhdistyksessämme se otettiin kiitettävästi 
huomioon. Kirjoituskilpailumme sai näkyvyyttä myös Senioriopettajalehdessä, jossa 
julkaistiin Leena Lassanderin kertomus Lapsuusmuistoja Saimaan rannoilta. Kiitos 
vielä arviointiryhmälle. 

Toimintamme jatkuu entisellään. Viime vuonna aloitetut lounaat ovat olleet suosittuja 
ja nautimme niitä keväällä meille uusissa ravintoloissa. Myös esitelmät jatkuvat, niistä 
erikseen voi mainita psykologi Pirkko Lahden esiintymisen toukokuussa. Tilaisuuteen 
voivat osallistua myös naapuriyhdistysten jäsenet. 

Tämän kirjeen liitteenä on taas tapahtumakalenteri, josta näet kevääksi suunnitellun 
ohjelman. Sitä on taas runsaasti. Lue huolella, koska kalenterin alussa on uutta tietoa 
ilmoittautumisesta. 

Muista toimia nopeasti, jotta pääset haluamaasi tapahtumaan. Ole huolellinen 
viimeisen ilmoittautumispäivän ja maksun oikeellisuuden suhteen. Jos myöhemmin 
tulee este, etkä voikaan osallistua, muista peruutus myös maksuttomiin tilaisuuksiin. 
Yhdistys maksaa kahvituksesta ilmoittautujien mukaan.  

Tiedotamme tapahtumista entiseen tapaan: jäsenkirjeellä, sähköpostilla, Turun 
Sanomien Yhdistykset-palstalla sekä TSSO:n kotisivuilla. Muista päivittää 
osoitetietosi sihteerille, myös sähköpostisi. 

Lopuksi kiitokset jäsenillemme osallistumisesta tapahtumiimme. Pyrimme 
hallituksessa kehittämään toimintaamme ja tuomaan jotain uutta. Niin tänäkin vuonna. 

Jäsenmäärämme on noin 1200, mutta lisääkin saa tulla. Innostakaa tuttavianne, jotka 
eivät vielä ole jäseniä, liittymään. Se käy helposti OSJ:n kotisivujen kautta tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriimme. Valtakunnallisen  OSJ:n jäsenmaksu on 30 €/vuosi, 
paikallisyhdistyksemme ei kerää jäsenmaksua. 

Mikäli sinulla on toimintaamme liittyviä toiveita tai ohjelmaehdotuksia, ota yhteyttä 
hallituksen jäseniin. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. 

Onnellista uutta vuotta! 
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puheenjohtaja   sihteeri 
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Turun seudun senioriopettajien (TSSO) Facebook-ryhmä 
Yhdistykselle perustettiin viime kesänä oma Facebook-ryhmä. Siellä voi viestitellä toinen toisilleen ja kertoa 
kuulumisia, jakaa kuvia ynnä muuta tai vain seurata mitä muut kirjoittavat. Ryhmä on vain jäsenenille, muut 
eivät sisältöjä näe. 

 
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 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. Edellinen valtakunnallinen 
SeniorSurf-päivä oli 3.10.2017. Tuolloin järjestimme halukkaille jäsenillemme vertaistukea tietokoneen ja 
netin käytössä. Tapahtuma sai myönteisen vastaanoton ja tarkoituksemme on nyt jatkaa samoissa 
merkeissä ke 21.2 ja ke 18.4. 

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 yhteyttä sihteeriin ja 
kerro tarkemmin toiveistasi. Ongelmiasi voivat olla esim. sähköposti, nettipankin käyttö terveystietojen ja 
reseptien hakeminen omakanta-järjestelmästä, facebookin käyttö  jne.  

Tarkoitus on, että opastettava ottaa oman laitteensa mukaan jolloin työskentely tapahtuu tutulla laitteella. 

 

Tapahtuman toteuttamiseen tarvitaan 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. Pyrkimyksenä 
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.  
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