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Hallitus
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Hyvä yhdistyksemme jäsen!
”Juuri nyt on uuden alun aika. Määrään itse suunnan, luon itse polkuni.
Vaellan varmoin askelin tulevaa kohti. Tilaa on kyllin ja aikaa riittää tällä tiellä.
Maailma on avoin ja kaikki mahdollista. Jos tahdot tule kanssani!”
Näin runoilee Riitta Suominen vuoden alkajaisiksi.
Toimintamme on taas ollut vireää ja osallistujia viime vuoden tapahtumiin oli laskelmiemme
mukaan yhteensä 2745. Kiitos kaikille mukana olleille!
Jäsenmäärämmekin on vuodessa kasvanut noin 30 jäsenellä, ollen nyt 1231. Lisää kuitenkin saa
mieluusti tulla, joten innostakaa mukaan kollegojanne, jos he eivät vielä ole jäseniämme.
Liittyminen käy helposti OSJ:n kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä sihteeriin.
Tämän kirjeen mukana seuraa tapahtumakalenteri, josta saatte tietoa kevään ohjelmasta. Siinä on
paljon vanhaa hyväksi havaittua, mutta myös jotain uutta. Retkeillään, matkustellaan, käydään
yhteisillä lounailla ja kuunnellaan eri alojen asiatuntijaluentoja. Esitettyjen toivomusten perusteella
olemme lisänneet liikuntatapahtumien määrää ja uusia kerhoja ollaan perustamassa. Kevään
eduskuntavaalien edellä järjestämme perinteisen vaalipaneelin yhdessä Lounaisrannikon
Senioriopettajien kanssa ja kauden päättäjäisiä vietämme nyt ”Kevätlaulajaisten” merkeissä.
- Ja koska OSJ:n projektien teemana on tänä vuonna ikääntyvien ravitsemus, tulemme järjestämään
myös jotain siihen liittyvää ohjelmaa, josta tiedotamme myöhemmin.
Edunvalvontapuolella esitimme huolemme pankkipalveluiden nykytilasta. Kannanotto, jonka
hallituksen Jari Sahlström oli asiasta laatinut, julkaistiin TS:n mielipidesivulla 30.11.
Tiedotus sujuu entiseen tapaan siten, että lähetämme kahdesti vuodessa jäsenkirjeen, jonka mukana
seuraa tapahtumakalenteri. Lisäksi tiedotamme sähköpostilla, Turun Sanomien Yhdistykset palstalla sekä joskus myös Facebookilla. Tapahtumakalenteri mahdollisine päivityksineen löytyy
aina myös kotisivuiltamme.
Toiveita ja ehdotuksia voit esittää hallituksen jäsenille, yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme.
Ole tarkka ilmoittautumisten, maksujen ja peruutusten suhteen.
Hyvää tätä vuotta, valoisampaa kohti ollaan menossa
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VUOSIKOKOUS
Ma 25.2. klo 14.00 Aureliassa, Aurakatu 18. Käsitellään sääntömääräiset
asiat ja valitaan edustajat OSJ:n vuosikokoukseen Helsingissä ma 29.4.
Kahvitarjoilu klo 13.30. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumiset19.2.
mennessä Eija Ketolalle ilmo.tsso@gmail.com tai 050 528 1783.
Tervetuloa!

Turun seudun senioriopettajien Facebook-ryhmä
Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, jossa on tällä hetkellä 147 jäsentä. Siellä voi
viestitellä toinen toisilleen ja kertoa kuulumisia, jakaa kuvia ynnä muuta tai vain seurata
mitä muut kirjoittavat. Ryhmä on vain yhdistyksen jäsenille, muut eivät näe, mitä ryhmässä
tapahtuu!

Ohjeet ryhmään liittymisestä:
1) Ellei sinulla jo ole Facebook-tiliä, saat kirjautumistunnukset rekisteröimällä käyttäjäksi
eli luomalla tilin osoitteessa facebook.com
2) Hae: Turun seudun senioriopettajat ry
3) Klikkaa + Liity ryhmään -painiketta
4) Yhdistyksemme sihteeri liittää sinut mukaan heti, kun on ehtinyt tarkistaa jäsenyytesi.
Yhdistys käyttää joskus Facebookia sellaisen tiedon jakamiseen, joka ei varsinaisesti liity
yhdistyksen toimintaan, mutta josta arvelemme voivan olla iloa joillekin jäsenillemme.

Etsimme elokuvakerholle vetäjää!
Meillä ei ole elokuvakerhoa, mutta sellaista on toivottu. Olisitko kiinnostunut
vetäjäksi? Paikaksi on ehdotettu esim. Kino Piispanristiä, jonne pääsee
omalla autolla ilman parkkiongelmia. Muutkin teatterit ovat toki mahdollisia.
Vetäjän tehtäviä olisivat ainakin
- näytöksen valinta
- lippujen varaaminen ja jakaminen
- mahdollisen kahvittelu- /keskustelupaikan varaaminen
Jos olet etsimämme vapaaehtoinen, ota yhteyttä hallitukseen.

