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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

Edellisessä jäsenkirjeessä viime elokuussa aloittelimme innokkaasti uutta kautta maaliskuun 
puolivälissä alkaneen pysähdyksen jälkeen. Ilo kuitenkin loppui lyhyeen ja syyskuun  
lopusta lähtien lähes kaikki tapahtumat peruttiin tai siirrettiin tulevaisuuteen. 

Sikäli oli onnea, että 10-vuotisjuhlamme saatoimme järjestää syyskuun 28. päivänä. Ne onnistuivat 
hyvin ja olette nähneet Senioriopettajalehdessä tunnelmia juhlasta. 

Lokakuussa järjestimme piknik-risteilyn, jonka teemana oli digitaitojen edistäminen (OSJ:n vuoden 
teema).  Hallituksemme jäsenet Marja Torsti ja Jari Alppiranta esittelivät erilaisia 
kännykkäsovelluksia. Suunnitelmissa on järjestää toinen piknik digitaitojen kartuttamiseksi. 

OSJ:n uusi teema Osaava yhdistystoimija innosti matkavastaavamme Seija Somerpalon 
organisoimaan kaksipäiväisen matkanjohtajakurssin marraskuussa. Kouluttajaksi saatiin matkailun 
lehtori Pauli Verhelä Kuopion Savoniasta. Osallistujia oli myös naapuriyhdistyksistä. 

Olemme järjestömme OSJ:n kolmanneksi suurin yhdistys, jäseniä n. 1250. Ilahduttavasti uudet 
jäsenet ovat osallistuneet tapahtumiin, joita olemme pystyneet järjestämään. Huolimatta 
poikkeuksellisesta vuodesta 2020 tapahtumia oli 106 ja niihin osallistujia 2132. 

Haluamme kiittää aktiivisia jäseniämme, jotka ovat antaneet vinkkejä tutustumiskohteista ja 
luennoitsijoista. Pyrimme toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä kevään 
ohjelmassa ei ole yhtään luentoa. Sovimme niitä syksyksi. 

Ohessa on perinteinen tapahtumakalenteri, jonka toteutuminen riippuu koronasta. Seuratkaa 
tiedotuskanaviamme (sähköposti, Facebook, kotisivut, Turun Sanomien Yhdistykset-palsta), joissa 
ilmoitamme muutoksista. Paitsi peruutuksia, saattaa joskus tulla jotain lisääkin. Huomatkaa myös 
tämän sivun kääntöpuolella tärkeää tietoa. 

Yhdistyksemme vuosikokous piti alun perin pitää to 25.2.2021, mutta koronan takia olemme 
siirtäneet sen kuukaudella eteenpäin.  
 

TSSO:n vuosikokous to 25.3.2021 klo 14 (kahvitarjoilu klo 13.30) 
Puutarhakadun auditoriossa, Puutarhakatu 1, Turku 

 

Toivotaan uutta normaalia ja tervetuloa toimintaan! 
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Haluaisitko jäsenkirjeen ja tapahtumakalenterin jatkossa sähköisenä? 
 

Tapanamme on ollut lähettää jäsenkirje ja tapahtumakalenteri kaikille jäsenillemme kahdesti vuodessa. 
Aikaisemmin tämä tapahtui kaikille postin välityksellä, mutta nyt osa jäsenistämme on ollut sitä 
mieltä, että sähköinen viestittäminen olisi ekologisempaa. Paperikirjeiden lähettäminen on 1250:lle 
jäsenelle on myös työlästä ja kallista. 
 

Jos haluat jatkossa siirtyä pelkästään sähköiseen versioon, pyydämme sinua ystävällisesti 
ilmoittamaan siitä sihteerille. – Jos tulet myöhemmin katumapäälle, voit toki ilmoittaa siitäkin. 
 

 

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla – sähköposti monella vanhentunut!  
 

Jos et ole pitkään aikaan saanut meiltä sähköpostia, meillä voi olla sinulle väärä osoite.  
Pyydämme ilmoittamaan muutoksista sihteerille tsso.sihteeri@gmail.com  tai p. 050 448 7733. 
 

 

Valokuvia yhdistyksen tilaisuuksista. Jos sinulla on kuvia tai tarinoita, joita voisi 
käyttää yhdistyksen leikekirjassa, pyydämme lähettämään niitä osoitteella tsso.leikekirja@gmail.com 
 

 

Turun seudun senioriopettajien Facebook-ryhmä  
Yhdistyksellä on oma Facebook-ryhmä, jossa on tällä hetkellä 245 jäsentä. Ryhmään pääsevät vain 
yhdistyksemme jäsenet. Siellä voi kertoa kuulumisia, jakaa kuvia tai vain seurata mitä muut 
kirjoittavat. Tämän lisäksi käytämme Facebookia 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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