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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

Tämä vuosi on yhdistyksemme juhlavuosi. Toukokuussa vuonna 2010 pidettiin perustamiskokous, 
johon osallistui 17 henkilöä. Läsnä oli myös OSJ:n silloinen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo. 
Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Ensimmäinen puheenjohtajamme oli 
Mirjam Sandell, joka toimii nykyisin taloudenhoitajana. Alkuperäisistä perustajajäsenistä hallituksesta 
mukana on edelleen Seija Somerpalo.  

Vietämme 10-vuotisjuhlia 25. toukokuuta Aitiopaikka-ravintolassa juhlavamman lounaan merkeissä. 
Tiedotamme tilaisuudesta lisää lähempänä ajankohtaa. 

Jäsenmäärämme on tällä hetkellä n. 1250, jolla olemme OSJ:n kolmanneksi suurin paikallisyhdistys. 
Toimintamme on erittäin vilkasta ja osallistujien määrä eri tapahtumiin on kiitettävää. Uudet jäsenet 
ovat erittäin tervetulleita, joten innostakaa mukaan kollegojanne, jotka eivät vielä ole jäseniämme. 
Liittyminen käy helposti OSJ:n kotisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä sihteeriimme.  

Jäsenemme ovat toimineet useilla eri koulutusaloilla ja toiminta-alueeseemme kuuluu 12 kuntaa. 
Jäsenistön ja hallituksen välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi etsimme nyt ns. yhteyssenioreja, 
jotka toimisivat linkkinä hallitukseen. Jos sinulla on ehdotuksia sopivista henkilöistä, ota yhteyttä Eija 
Ketolaan (ilmo.tsso@gmail.com). 

Ohessa on tapahtumakalenteri, josta löytyy kevään ohjelma. Mukana on hyväksi todettuja tapahtumia. 
Kannattaa olla nopea ilmoittautumisessa, jotta mahtuu mukaan. Tapahtumakalenteri päivityksineen 
löytyy aina myös kotisivuiltamme. OSJ:n projektina tänä vuonna on digitaitojen edistäminen. Asiaan 
palaamme viimeistään syksyn  ohjelmassa. Toiveita tulevasta ohjelmasta voit esittää hallituksen 
jäsenille, yhteystiedot ovat kotisivuillamme. 

Tiedotus tapahtuu entiseen malliin. Lähetämme kaksi jäsenkirjettä (osalle sähköpostilla). Lisäksi 
käytämme Turun Sanomien Yhdistykset-palstaa, sähköpostia ja Facebookia.  

Jos käyt yhdistyksen tilaisuuksissa ja matkoilla, toivomme, että lähettäisit kuvia ja tarinoita leikekirjaa 
varten osoitteella tsso.leikekirja@gmail.com.   

Ole tarkka ilmoittautumisten, maksujen ja peruutusten suhteen. Pidä yhteystietosi ajan tasalla. 

 

Hyvää alkanutta vuotta, tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY 

 

 

Helkky Vesterinen, pj    Marja Torsti, sihteeri 
helkkyvesterinen@gmail.com   tsso.sihteeri@gmail.com 
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Ilmoittautumiset ja maksut 
 
Ilmoittautumiset Eija Ketolalle (ellei toisin ole mainittu)  ilmo.tsso@gmail.com  tai  puh. 
050 528 1783 (ma–pe klo 10–18). Sähköpostilla ilmoittautuessasi anna myös puhelinnumerosi. 
Sähköpostiviestiisi saat aina vastauksen, oletko mahtunut mukaan vai et. 
 

Maksut Turun seudun senioriopettajien tilille Danske Bank  FI09 8200 4710 5997 65  
ellei toisin ole ilmoitettu. Kaikkiin tapahtumiin voit ottaa mukaasi avecin, vaikka hän ei 
olisikaan jäsen. Maksaessasi kirjoita Viesti-kohtaan maksamasi tapahtuman nimi + kaikkien 
osallistujien nimet. Maksa jokainen tapahtuma omana maksunaan. 
 

Huomioi, että joudumme maksamaan teatteri- ja konserttiliput etukäteen.  Jos peruutat 
osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, palautamme lipun hinnan vain, jos 
jonotuslistalla on tulijoita. Jos varalla ei ole ketään, voit itse hankkia tilallesi jonkun toisen. 
 

Lippujen jako: Teatteriliput jaetaan bussissa, jos mennään Turun ulkopuolelle.  
Turun teattereissa ja konserteissa liput jaetaan noin puoli tuntia, viimeistään 10 min, ennen 
tapahtuman alkua ala-aulassa, lipunmyynnin tai ulko-ovien lähettyvillä. 
 

Bussiin nousu. Kun lähdemme tuomiokirkkoaukiolta, voit halutessasi ilmoittaa nousevasi 
bussiin Helsingin suuntaan mentäessä Paraistentien risteyksen jälkeiseltä pikavuoropysäkiltä 
(110-tie, nro 6135) ja Tampereen suuntaan mentäessä joko Kaerlantien risteyksen jälkeiseltä 
pikavuoropysäkiltä (Pohjoiskaari, nro 1579) tai Loimaalla valtatie 9:n pysäkiltä (Loimaa th). 
 

Matkojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hallituksen kanssa  yhteistyössä 
pääsääntöisesti Seija Somerpalo seija.somerpalo@gmail.com, puh.  050 089 9930. 
 

Matkojen tarkemmat ohjelmat ovat nähtävissä kotisivuillamme  
 
 

 

Sähköinen jäsenkirje ja tapahtumakalenteri 
 
Aiemmin olemme lähettäneet jäsenkirjeen ja tapahtumakalenterin kaikille postitse kahdesti 
vuodessa: tammikuussa ja elokuussa. Osa jäsenistämme on kuitenkin ollut sitä mieltä, että 
nykyaikana sähköinen viestittäminen olisi ekologisempaa. 
 

Kirjeen perille saapumisessa on myös ollut postinkannosta johtuvia ongelmia. Suositut 
tapahtumat ovat saattaneet olla jo lähes täynnä, kun viimeiset vasta ovat saaneet kirjeensä.  
 

Paperikirjeiden lähettäminen on myös työlästä ja kallista, koska yhdistyksellä on tällä hetkellä 
noin 1250 jäsentä. 
 

Jos siis voit omalta osaltasi jatkossa harkita tyytyväsi pelkkään sähköiseen viestintään, 
pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan siitä sihteerille. – Jos tulet myöhemmin 
katumapäälle, voit siitäkin ilmoittaa sihteerille. 
 

Valokuvia leikekirjaan 
Jos käyt yhdistyksen tilaisuuksissa tai matkoilla, lähetä kuvia ja tarinoita leikekirjaa 
varten tsso.leikekirja@gmail.com 
 
 

HUOM!    OVATKO YHTEYSTIETOSI AJAN TASALLA? 
Pyydämme ilmoittamaan muutoksista  sihteerille tsso.sihteeri@gmail.com.  tai  
puh.  050 448 7733. 
Jos haluaisit saada meiltä sähköpostia, mutta et jostain syystä ole sitä saanut, pyydämme 
ilmoittamaan asiasta sihteerille.  
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