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Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Olemme Suomen kolmanneksi suurin senioriopettajayhdistys. Jäseniämme on n. 1200.
Toimintamme ja siihen osallistujien määrä on OSJ:n toiminnanjohtaja Kirsti Lehtisen mukaan aivan
omaa luokkaansa.
Kesätauon jälkeen syksyn toiminta käynnistyy. Oheisessa tapahtumakalenterissa on taas
monenlaista ohjelmaa. Perinteisesti siltä löytyy teatterimatkoja, konsertteja, matkoja, luentoja,
lounaita ym. Keväällä alkanut käsityökerho sai innostuneen vastaanoton ja uutena on tarkoitus
aloittaa elokuvakerho.
Yhteistyö naapuriyhdistysten kanssa jatkuu. Se mahdollistaa Seppo Hovin esiintymisen
tammikuussa. Jäsenemme voivat osallistua myös muiden yhdistysten tapahtumiin, mikäli nämä
ilmoittavat asiasta.
Kiitos, että olette osallistuneet runsaslukuisasti tapahtumiimme. Se innostaa parantamaan ja
lisäämään toimintaamme. Uudet ideat ovat kuitenkin tervetulleita sekä palaute on paikallaan.
Tiedottamisessa kotisivuilla ja sähköpostilla on nykyisin suuri merkitys. Näin pystymme nopeasti
tiedottamaan ohjelmamuutoksista. Pidä siis sähköpostiosoitteesi ajan tasalla. Jatkamme edelleen
ilmoittamista myös Turun Sanomien Yhdistykset -osastossa.
Järjestämme uusille, vuoden sisällä liittyneille, jäsenillemme infotilaisuuden syyskuun alussa.
Innostakaa kollegojanne, jotka eivät vielä kuulu yhdistykseemme, liittymään. Avecina he voivat
tutustua tapahtumiin ja innostua jäsenyydestä. Liittyminen on helppoa sihteerimme avulla tai
suoraan OSJ:n kotisivujen kautta. OSJ:n jäsenmaksu on 30 €, paikallisyhdistys ei peri jäsenmaksua.
Kun löydät tapahtuman, johon ajattelet osallistua, toimi nopeasti. Näin varmistat mukaanpääsysi.
Muista myös viimeinen maksupäivä ja maksun oikeellisuus. Esteen sattuessa peruutus on tärkeä
myös luentojen kohdalla. Maksamme kahvituksen ilmoittautuneiden mukaan emmekä voi
vähentää laskusta poisjääneiden määrää.

Tervetuloa tapahtumiin ja vireyttä syksyyn!
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Turun seudun senioriopettajien Facebook-ryhmä
Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, jossa on tällä hetkellä n. 180 jäsentä. Ryhmään
pääsevät vain yhdistyksemme jäsenet. Muut eivät näe, mitä siellä tapahtuu. Siellä voi
kertoa kuulumisia, jakaa kuvia tai vain seurata mitä muut kirjoittavat.
Käytämme Facebookia toisinaan sellaisen tiedon jakamiseen, joka ei varsinaisesti liity
yhdistyksen toimintaan, mutta josta arvelemme voivan olla iloa joillekin jäsenillemme.

Hallitus pyytää jäsenistöltä kannanottoja ja mielipiteitä siitä, voitaisiinko
kaksi kertaa vuodessa lähetettävä paperinen jäsenkirje korvata sähköisellä versiolla.
Tiedämme toki, että kaikilla ei ole mahdollista siirtyä pelkkään sähköpostiin, tai edes halua
siihen, mutta haluamme nyt kartoittaa tätä mahdollisuutta
Sponsorituen saaminen postitukseemme on viime aikoina osoittautunut vaikeaksi ja postiin
pantu kirje paitsi maksaa paljon, tuottaa myöskin paljon talkootyötä. Lisäksi sähköinen
postitus on paljon ympäristöystävällisempää.
Ne jäsenet, jotka haluaisivat heti siirtyä sähköiseen tiedottamiseen, voivat lähettää
siitä tiedon sihteerille (tsso.sihteeri@gmail.com). Kaikki asiaa koskevat mielipiteet ovat
myös tervetulleita ja voitte olla asian tiimoilta yhteydessä hallituksen jäseniin.

Valokuvia leikekirjaan
Jos olet ollut mukana yhdistyksen matkoilla tai tilaisuuksissa ja sinulla on valokuvia, joita
saisi käyttää yhdistyksen leikekirjassa tai muussa julkaisussa, lähetä niitä Jari
Alppirannalle (tsso.leikekirja@gmail.com). Lisää mukaan lyhyt selitelmä ja
mahdollisesti maininta mukana olevista henkilöistä. Muistathan kysyä luvat henkilöiltä.

Elokuvakerho syntymässä!
Tarkempaa tietoa myöhemmin sähköpostilla ja kotisivuillamme.

Bussiin nousu. Kun lähdemme tuomiokirkkoaukiolta, voit halutessasi ilmoittaa
nousevasi bussiin Helsingin suuntaan mentäessä myös Paraistentien risteyksen
jälkeiseltä pikavuoropysäkiltä (110-tie, nro 6135) ja Tampereen suuntaan mentäessä
Kaerlantien risteyksen jälkeiseltä pikavuoropysäkiltä (Pohjoiskaari, nro 1579)

Uudet vapaaehtoistoimijat ovat tervetulleita. Jos sinulla on halukkuutta tulla
mukaan suunnittelemaan yhdistyksemme toimintaa, ota yhteyttä hallituksen jäseniin.

