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Hyvät jäsenet! 

”Sommaren är kort, hösten kommer snart”, näin lauloi Tomas Ledin. 

Tämän syksyn toiminnan aloittamista on kovasti odotettu, koska yhdistyksemme vilkas toiminta 

pysähtyi totaalisesti maaliskuussa. Kesällähän meillä ei ole toimintaa, mutta kevään moniin 

tapahtumiin oli paljon kiinnostusta. Yksi harmillinen peruutus osui yhdistyksen 10-vuotisjuhliin. 

Järjestelyjen puolesta kaikki oli valmista, mutta jouduimme siirtämään juhlat syyskuuhun. 

Toivottavasti voimme järjestää ne maanantaina 28.9. Aitiopaikassa. 

Valtakunnallisesti myös OSJ:n toiminta kärsi koronasta. Vuosikokous siirtyi huhtikuusta 

syyskuuhun, jolloin se pidetään etäkokouksena. Alueelliset senioriopettajapäivät on siirretty 

vuodella eteenpäin. 

Viimeiset oman hallituksen kokoukset on pidetty etänä. Pientä teknistä ongelmaa esiintyi, mutta 

kokemuksena uusi ja kiintoisa. 

Oheisessa tapahtumakalenterissa on paljon ohjelmaa. Osa on keväästä siirtynyttä, mutta on myös 

uusia tapahtumia. Entiseen tapaan on matkoja, teatteria, konsertteja ja kerhoja. Viime kaudella 

aloitettu elokuvakerho jatkaa kerran kuukaudessa. Myös suositut lounastapaamiset jatkuvat. 

Toimintamme kehittämiseksi odotamme palautetta sekä uusia ideoita. 

Jäsenkirjeiden (2 kpl) lisäksi kotisivut ja sähköposti ovat tärkeitä tiedottamisen välineitä. Näiden 

kautta pystytään nopeasti ilmoittamaan muutoksista. Ilmoitamme lisäksi Turun Sanomien 

Yhdistykset –osastossa. 

Järjestämme uusille jäsenillemme infotilaisuuden syyskuun alussa. Kehottakaa yhdistykseemme 

kuulumattomia kollegojanne liittymään jäseneksi. Liittyminen on helppoa sihteerimme avulla tai 

suoraan OSJ:n kotisivujen kautta. OSJ:n jäsenmaksu on 30 €, meillä ei ole jäsenmaksua. 

Koska TSSO:n jäsenalue kattaa 12 kuntaa, yritämme saada eri kunnista yhteyssenioreita. Jos olet 

kiinnostunut, ota yhteyttä Eija Ketolaan. Yhteystiedot löytyvät kääntöpuolelta. 

Näillä sanoilla tervetuloa tapahtumiin ja hyvää syksyä. Toivottavasti korona ei sotke 

yhdistyksemme toimintaa. 
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Haluaisitko jäsenkirjeen ja tapahtumakalenterin sähköisenä? 
 

Lähetämme paperisen jäsenkirjeen ja tapahtumakalenterin kaikille halukkaille postitse kahdesti 

vuodessa: tammikuussa ja elokuussa. Osa jäsenistämme on kuitenkin ollut sitä mieltä, että nykyaikana 

sähköinen viestittäminen olisi ekologisempaa. 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. 
 

 

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla - monella ovat vanhentuneet!  
 

Jos et esimerkiksi ole pitkään aikaan saanut meiltä sähköpostia, voi syynä olla, että meillä on  sinulle 

väärä osoite. Pyydämme ilmoittamaan muutoksista  sihteerille tsso.sihteeri@gmail.com. tai  

puh.  050 448 7733. 
 

 

Valokuvia leikekirjaan! Jos sinulla on kuvia tai tarinoita yhdistyksen tilaisuuksista, 

pyydämme lähettämään niitä osoitteella tsso.leikekirja@gmail.com 
 

 

Turun seudun senioriopettajien Facebook-ryhmä  
Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, jossa on tällä hetkellä 222 jäsentä. Ryhmään pääsevät vain 

yhdistyksemme jäsenet. Siellä voi kertoa kuulumisia, jakaa kuvia tai vain seurata mitä muut 

kirjoittavat. Käytämme Facebookia myös toisinaan sellaisen tiedon jakamiseen, joka ei varsinaisesti 

liity yhdistyksen toimintaan, mutta josta arvelemme olevan iloa joillekin jäsenillemme. 
 

 

Ole tarkka ilmoittautumisten, maksujen ja peruutusten suhteen! 
Kun löydät tapahtuman, johon ajattelet osallistua, toimi nopeasti. Näin varmistat mukaanpääsysi.  
- Ilmoittautuessasi anna puhelinnumerosi ja kaikkien osallistujien nimet 

- Suorita maksut ajoissa, mutta vasta vahvistuksen saatuasi 

- Jos et pääsekään tulemaan, muista peruutus myös maksuttomien tapahtumien kohdalla. (Yhdistys 

tekee varauksen ilmoittautuneiden määrän mukaan, emmekä yleensä voi vähentää laskusta 

poisjääneiden määrää.) 
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