
TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY JÄSENKIRJE 2/2021 

Hallitus elokuu 2021 

Hyvät jäsenet! 

Tuntuu hienolta aloittaa syyskausi vielä kesäisissä tunnelmissa. Toiminnan aloittamista haittaa 

kuitenkin korona, joka jyllää runsaslukuisena ja saattaa aiheuttaa rajoituksia. Kaikesta huolimatta 

olemme taas suunnitelleet monipuolista ohjelmaa jäsenistömme virkistykseksi. Kevään peruutusten 

jälkeen onnistuimme alkukesästä järjestämään joitakin hienoja retkiä erityisesti saaristoon. 

Uutuutena oli myös lounas heinäkuussa, johon osallistuttiin kiitettävästi. 

Valtakunnallisesti myös OSJ:n toiminta on kärsinyt koronasta. Vuosikokous, jossa tehtiin merkittäviä 

päätöksiä, jouduttiin pitämään etäkokouksena. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Koskinen 

Kurikasta ja yhdistyksemme jäsen Eija Ketola tuli valituksi hallitukseen Varsinais-Suomen 

edustajana. Hänen kauttaan saamme jatkossa nopeasti ajankohtaista tietoa järjestömme toiminnasta. 

Viime vuodelta siirtynyt alueellinen senioriopettajapäivä pidetään Porissa 9.10. ja seuraavat 

valtakunnalliset senioriopettajapäivät on suunniteltu pidettäviksi syksyllä 2022 Seinäjoella. 

Jouduimme pitämään etänä myös yhdistyksemme oman vuosikokouksen, jossa hallitukseen tuli uusia 

jäseniä. Katariina Saarni hoitaa matkavastaavan tehtäviä ja Harri Lehtinen Paraisilta on uusi varajäsen. 

Oheisessa tapahtumakalenterissa on paljon ohjelmaa. Osa on aiemmin koronan vuoksi siirtynyttä, 

mutta mukana on myös uusia tapahtumia. Entiseen tapaan on matkoja, teatteria, konsertteja ja 

kerhoja sekä kiinnostavia luennoitsijoita. Elokuvakerho jatkaa toimintaansa kerran kuukaudessa, 

samoin suositut lounastapaamiset. Uutuutena kokeilemme nyt ohjattua vesijumppaa. 

Toimintamme kehittämiseksi odotamme teiltä palautetta sekä uusia ideoita! 

Jäsenkirjeiden lisäksi kotisivut, joiden uudistus on yhä käynnissä ja sähköposti ovat tärkeitä 

tiedottamisen välineitä. Näiden avulla pystymme nopeasti ilmoittamaan muutoksista. Ilmoitamme 

myös Turun Sanomien Yhdistykset –osastossa. Seuraa sähköpostiasi, koska koronasta johtuen 

muutokset ovat mahdollisia. Esim. luentojen pitopaikat voivat muuttua. 

Järjestämme uusille jäsenillemme infotilaisuuden syyskuun puolivälissä. Mikäli teillä on 

yhdistykseemme kuulumattomia kollegoja, kehottakaa heitä liittymään jäseniksi. Avecina he voivat 

ensin tutustua toimintaamme. Liittyminen on helppoa sihteerimme avulla tai suoraan OSJ:n 

kotisivujen kautta. OSJ:n jäsenmaksu on 30 €, Turun paikallisyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua. 

Ollaan toiveikkaita, että suunnitellut tapahtumamme toteutuvat. 

Hyvää loppukesää kaikille! 

TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

Helkky Vesterinen, puheenjohtaja Marja Torsti, sihteeri 

helkkyvesterinen@gmail.com tsso.sihteeri@gmail.com 

mailto:tsso.sihteeri@gmail.com


KERHOT:  

Kerhot kokoontuvat osoitteessa Aurakatu 20 F klo 13.00 ellei toisin ole ilmoitettu. Portilla ja 

ovella on TOAY:n summeri. Voit kysyä Lukupiiristä ja Seniorisanailijoista Annukka Syrjäseltä 050 

342 7195, Viinikerho 1:stä Eeva Grönroosilta 040 540 2483, Viinikerho 2:sta Marjaliisa Pyöli-

Vainiolta 050 560 7424 ja kädentaitajista Seija Somerpalolta 050 089 9930. 

Lukupiiri perjantaisin: 17.9. Raija Oranen: Manu, 15.10. Sayaka Murata: Lähikaupan nainen, 

19.11. ja 17.12. Loppuvuoden kirjat valitaan myöhemmin.  

Keskustelukerho Seniorisanailijat maanantaisin 13.9., 11.10.,15.11.,13.12. 

Sanailijat vaihtavat mielipiteitä lähes kaikenlaisista asioista, tule mukaan keskustelemaan! 

Viinikerho 1 ("In vino veritas"): to 2.9., ke 29.9., to 28.10., to 18.11. ke 15.12. Tällä hetkellä täynnä 

Viinikerho 2 (”Vin och lever”): ke 1.9., ti 28.9., ke 27.10., to 11.11., ke 8.12. Tällä hetkellä täynnä. 

Kädentaitajat: to 7.10., ke 17.11. klo 13. 

HALLITUKSEN JÄSENET  2021 

Helkky Vesterinen, pj. p. 040 514 1054 helkkyvesterinen@gmail.com

Marja Torsti, siht. p. 050 448 7733 tsso.sihteeri@gmail.com

Jari Alppiranta p. 050 553 9038 jari.alppiranta@gmail.com

Tuulikki Harittu p. 050 405 0161 tuulikki.harittu@elisanet.fi

Pirkko Kangas p. 050 020 5214 pirkko.k.kangas@gmail.com

Eija Ketola p. 050 528 1783 ilmo.tsso@gmail.com

Katariina Saarni  p. 040 750 6475 katariina.saarni@gmail.com

Seppo Mattila p. 050 573 0420 mattila.seri@gmail.com

Harri Lehtinen p. 040 083 1838 hlehtinen@gmail.com

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT 

Mirjam Sandell, taloudenhoitaja p. 050 514 1910 sandellmirjam@gmail.com

Seija Somerpalo p. 050 089 9930 seija.somerpalo@gmail.com

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 1270 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 NE 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 256 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. 
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