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Senioriopettajien toiminta käyntiin

E

lettiin vuotta 2010. Helsingin
suunnasta oli tullut viestiä, että
Turun kaupungissa pitäisi olla rekisteröitynyt eläkeläisopettajien yhdistys. Sellaista ei
kehotuksista huolimatta näyttänyt syntyvän.

Nykyisin em. kuntien lisäksi myös Kemiönsaari, Loimaa, Oripää ja Pöytyä kuuluvat
yhdistyksen toiminta-alueeseen. Länsi-Turunmaa on vaihtanut nimekseen Parainen
ja Tarvasjoki on yhdistetty Lietoon.

Mirjam Sandell sai kehotuksen ryhtyä
toimeen. Toiminnan ihmisenä hän varasi
huoneen, laittoi lehteen ilmoituksen ja
ryhtyi odottamaan ja jännittämään, tuleeko asiasta kiinnostuneita paikalle.

Loimaan senioriopettajat lopetti toimintansa vuonna 2014 ja se liittyi Turun seudun senioriopettajiin. Sen jäsenet saivat
oman halunsa mukaan liittyä turkulaisten
seuraan tai johonkin muuhun lähistön yhdistykseen.

25.5.2010 Panimoravintola Koulun Wecksell-saliin saapui 17 senioriopettajaa. Lisäksi paikalla oli valtakunnallisen Opetusalan
Seniorijärjestö OSJ:n edustajana puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo ja aluevastaava
Kimmo Hissa.
Kokouksessa yhdistyksen nimeksi päätettiin valita Turun seudun senioriopettajat.
Nimessä sana ”seudun” viittasi kaikkiin
niihin Turun lähistön kuntiin, joiden senioriopettajat tulivat kuulumaan tähän
yhdistykseen. Näitä kuntia olivat Aura,
Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Marttila,
Paimio, Sauvo ja Tarvasjoki. Yhdistys päätettiin rekisteröidä heti.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Mirjam Sandell, Markku (Anssi) Salonen
varapuheenjohtajaksi, sihteeriksi Annukka
Syrjänen ja rahastonhoitajaksi Jarmo Karjalainen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eeva Grönroos, Sinikka Lumijärvi ja
Seija Somerpalo, joka toimi matkavastaavana. Varajäseniksi valittiin Ainikki Heikkilä
ja Aila Seppälä.
Varsinainen toiminta alkoi perustamisajankohdan vuoksi syyskuussa, jolloin yhdistys
piti ensimmäisen kokouksensa. Yhdistys
hyväksyttiin 9.9.2010 Opettajien Seniorijärjestön (OSJ) viralliseksi jäseneksi ja
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Perustamiskokoukseen osallistujia

rekisteröityneeksi yhdistykseksi meidät
hyväksyttiin 1.10.2010. Ensimmäinen
puheenjohtaja Mirjam Sandell toimi tehtävässä 2010-2016. Hänen seuraajakseen
valittiin Helkky Vesterinen, joka toimii

Mirjam Sandell
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edelleen yhdistyksen puheenjohtajana. Samaan aikaan puheenjohtajan vaihdoksen
yhteydessä valittiin myös Annukka Syrjäsen tilalle uusi sihteeri Marja Torsti.

Helkky Vesterinen

Perustamisasiakirja 25.5.2010 ja allekirjoittajat
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Mistä kokoontumispaikka?
Aloittavalla yhdistyksellä ei ollut sopivaa
huoneistoa, jossa kokoontua. Hallituksen
ensimmäiset kokoukset pidettiin puheenjohtajan kotona ja kahvioissa eri puolilla
Turkua.
Toiveena oli, että saisimme käyttää
TOAY:n huoneistoa Aurakatu 20:ssä, ja
niinpä puheenjohtaja evästettiin neuvottelemaan asiasta. Vetosimme mm. siihen,
että me kokoonnumme päivisin ja TOAY:n
opettajaryhmät taas iltaisin, joten päällek-

käisyyksiä ei tulisi. Lisäksi muistutimme,
että me olemme se sukupolvi, joka huoneiston aikoinaan hankki.
Lopulta päästiin yhdistyksen kannalta
myönteiseen tulokseen ja hallitus saattoi
pitää joulukuun kokouksensa ensimmäisen kerran Aurakatu 20:ssä. Saimme
käyttöömme myös pienen kaapin, jossa
saatoimme säilyttää vähäisiä tavaroitamme.
Myöhemmin toiminnan lisääntyessä meillä
oli jo kaksi kaappia.
Mutta sitten alkoi remontti Aurakadulla,
ja hallitus alkoi kokoontua jälleen eri kahviloissa. Onneksi löytyi Upseerikerho Kaivokatu 12:sta, ja siellä hallitus kokoontui
useimmin ”putkiremontin” aikana. Lokakuussa 2013 päästiin takaisin Aurakadulle.
Hallitus oli tyytyväinen ratkaisuun.
Huoneisto oli keskellä kaupunkia, joten
sinne oli helppo tulla. Vuokraa emme ole
joutuneet maksamaan.

Aurakatu 20
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Ongelmallinen asia oli se, missä pidettäisiin yhdistyksen kaikille jäsenille avoimet
tilaisuudet, koska TOAY:n huoneistoa ei
voinut ajatella siihen tehtävään. Se oli aivan liian pieni.

Ajan mittaan ratkaisut
löytyivät siihenkin ongelmaan. Alvarium Puutarhakadulla ja myöhemmin
Aurelia Aurakadulla olivat
käytössä silloin, kun tarvittiin suurempi tila, esim.
luentotilaisuuksiin ja vuosikokouksiin. Muutaman
kerran olemme kokoontuneet isommalla joukolla
myös Työväenopiston
auditorioon.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous 22.3.2011 Aurakadulla

Jäsenmäärä kasvaa,
tiedottaminen monipuolistuu
Olemme kaiken aikaa olleet jäsenmäärältään iso yhdistys. Perustamisvuotta
seuranneena vuonna meitä oli jo n. 900
ja vuonna 2019 määrä oli 1250. Olemme
koko maan kolmanneksi suurin senioriopettajayhdistys.
Joka vuosi aikamoinen joukko opettajia
eläköityy Turun seudulla, ja osa heistä
innostuu heti toiminnastamme. Olemme
pyrkineet tavoittamaan eläkkeelle jääneet
opettajat eri tavoin ja kutsuneet heidät Panimoravintola Kouluun info-tilaisuuteen.
Siellä olemme kertoneet monipuolisesta
ohjelmastamme: retkistä, matkoista, eri-

laisista virkistystoiminnoista ja luentotilaisuuksista. Moni on kiinnostunut ja liittynyt jäseneksi.
Iso asia on, miten tavoittaa kaikki jäsenet tasapuolisesti. Jäsenkirjeet ovat varma
keino, ja niitä ryhdyimme lähettämään.
Aluksi kirjeessä kerrottiin yleisten asioiden
lisäksi erilaisista tapahtumista, joita oli tarjolla jäsenille.
Tämä osuus kuitenkin laajeni jatkuvasti, ja
jäsenkirjeen liitteenä ruvettiin lähettämään
erillinen tapahtumakalenteri. Se oli aluksi
yhden A4:n mittainen, nyt se on neljän
mittainen.
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Mutta kirjeen lähettäminen lähes tuhannelle jäsenelle oli kallista. Mikä avuksi?
Hallituksen jäsenet alkoivat kysellä sponsoreita, joita saimmekin aluksi aika mukavasti. Kirjeen liitteenä oli nyt myös
sponsorin mainoksia. Jäsenkirjeiden määrä
vakiintui vähitellen kahdeksi kirjeeksi vuodessa. Tammikuussa lähti kirje liitteenään
tapahtumakalenteri ja samoin elokuussa.
Postitustalkoissa saatiin kirjeet sisältöineen
lähtökuntoon.
Sihteerit ovat kaiken aikaa keränneet jäsenten sähköpostiosoitteita, mutta niiden
varaan ei yleistä tiedottamista ole voitu

siirtää, koska sp-osoitteita kertyi hitaasti –
nyt niitä on noin 800, siis vähän yli puolet
jäsenmäärästä.
Tärkeäksi tiedottamisen välineeksi on tullut yhdistyksen kotisivut. Hallitus pyysi
Pirjo Sinervoa suunnittelemaan ja ylläpitämään kotisivuja, ja näin tapahtui. Vuonna 2011 kesällä kotisivut olivat valmiina
käyttöön. Ne ovat saaneet kiitosta monelta
taholta – eikä syyttä. Turun Sanomien Yhdistykset-palstaa olemme myös käyttäneet.
Siellä ilmoitetaan tapahtumista ja muutoksista ohjelmiin, joita aina silloin tällöin
tulee.

Hallituksen postitustalkoot: vasemmalta Marja Torsti, Seija Somerpalo, Tuulikki Harittu,
pj. Helkky Vesterinen, Seppo Mattila, Hannu Laakso, Pirkko Kangas ja Eeva Grönroos
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Monipuolista ohjelmaa senioreille

S

eija Somerpalo on ollut koko kymmenvuotisajan
monipuolisen ohjelman primus motor –
hämmästyttävän toimelias persoona!

Heti alusta alkaen ryhdyttiin suunnittelemaan yhdessä ja erikseen, millaisia tapahtumia, matkoja ja retkiä voimme tarjota
yhdistyksen jäsenille. Ensimmäisenä syksynä oli ohjelmassa
Turun kaupunginteatterin Hamburger Börs – ja häntä kaikSeija Somerpalo
ki rakastivat ja Jarmo Karjalaisen ehdottama ja vetämä retki
Paimion Hiidenkiukaille. Nämä antoivat viitteitä siihen, millaista ohjelma tulisi olemaan - kulttuurin pariin ja luontoon virkistäytymään. Toiminnan
monipuolisuutta kuvaa se, että ensimmäisenä toimintavuotena tapahtumia oli 3 ja vuonna
2019 kaikkiaan 90: teatterit, musiikkitapahtumat, retket, tutustumiskäynnit, luennot, kerhot
ja ulkomaanmatkat.
Vuonna 2019 yhdistyksen eri tapahtumien
yhteiseksi kävijämääräksi
kirjattiin 3185!

Paimion Hiidenkiukailla.
Ylhäällä vasemmalla
hallituksen jäsen ja oppaamme
Jarmo Karjalainen.
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Luontoretkiä on tehty Turun lähistön
kohteisiin. Itsestään selvänä kohteena on
ollut tietenkin Ruissalo. Moni saattaa ajatella, että se on liian tuttu ja jo moneen
kertaan koluttu kohde, mutta niin ei ole.
Asiantuntevan oppaan johdolla luonnosta
löytyy aina uutta ihmeteltävää ja ihasteltavaa. Ojan pohjia myöten on koluttu ja
löydetty sellaisia kasveja, jotka ovat olleet
useimmille aivan uusia. Sinivuokkojen tai
valkovuokkojen aikaan Ruissalo on voittamaton kohde.
Luonto ja liikunta ovat olleet usean retken
sisältönä. Syksyllä 2017 seniorit lähtivät
bussilla Kuhankuonon ulkoilualueelle.
Kävelimme polkuja ja pitkospuita pitkin
monipuolisessa maastossa ja taukopaikalla
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paistoimme makoisat makkarat. Kirpeä
syyssää teki ulkoilusta nautittavan.
Luontoretkistä muistiin on jäänyt erityisesti talvinen ulkoiluretki Ruissaloon ja siellä
metsäkirkko, jossa Kalervo U. Kukkula piti
pienen hartaushetken.
Kökariin, Öröhön ja Isokarin majakalle
tehdyt retket ovat olleet monensisältöisiä.
Saaristomeri on aina upea elementti, luonto on monin tavoin läsnä ja saarten asutus
kertoo kulttuurihistoriasta pitkältä ajalta.
Luontoretkien lisäksi mukaan tuli liikuntapäiviä, tutustumismatkoja yhdistykseen
kuuluviin kuntiin, luentoja ja ulkomaanmatkoja.

Kävelyretkiä Turun ympäristössä on ollut aina silloin tällöin.
Sinnikkäästi seniorit tarpoivat
yhtenä vuonna kaatosateessa ns.
Halisten lenkin, sekin oppaan
johdolla.
Teijon Mathildedalin ulkoilupäivä syksyllä tarjosi hienoja
elämyksiä, mutta sen sijaan
Teijon talviretki ei innostanut
lähtijöitä. Luultavasti seniorit
pitävät talviliikkumisen paikkana kaupunkia metsäluontoa
parempana.
Yläkuva on Kökarista vuodelta 2014 ja
alla Källskärin silokallioita ja syvänteitä.
Ja meri!

Kuntoliikuntaa on ollut tarjolla eri muodoissa. Olemme
käyneet Lohjan Kisakalliossa muutaman päivän kurssilla,
joka oli suunniteltu senioreille sopivaksi. Jo lähes perinteiseksi on muodostunut huhtikuun alun Pohjakurun Kisakeskuksessa järjestetty kurssi. Se on ollut kolmipäiväinen
ja sisältänyt ulko- ja sisäliikuntaa, mielen askartelua, hyvää
ruokaa ja reipasta yhdessäoloa. Tyytyväisyyskysely on aina
saavuttanut korkeat pisteet, ja seuraavana vuonna on lähdetty uudestaan, mikäli kunto on sallinut.
Kisakeskuksessa
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Kotiseuturetket ovat suuntautuneet niihin kuntiin, jotka kuuluvat
yhdistyksen nimessä mainittuihin
”seutuihin”. Tutustuminen on yleensä
aloitettu kunnan hallinnosta. Usein
olemme istuneet kunnantalon istuntosalissa ja kuunnelleet esitystä
kunnan toiminnoista ja tulevaisuuden
näköaloista. Seuraavana on yleensä
ollut vuorossa kahvi ja pulla. Sen
jälkeen retki on jatkunut paikallisen
oppaan johdolla kunnan museoon ja
katselemaan joitain erikoisnähtävyyksiä tai luonnonnähtävyyksiä.
Seutukohteita ovat olleet Lieto-Tarvasjoki,
Kaarina, Parainen, Loimaa-Aura, Paimio ja
Pöytyä.
Vuonna 2015 Aura oli kohteemme. Kävimme mm. mainiossa perinnekaupassa,

Opastetut hautausmaakierrokset ovat myös kuntoilua.
Seija Somerpalo opastaa.

jossa kului aikaa muistellen ”vanhaa hyvää
aikaa”, jolloin vielä maito myytiin tonkista.
Viimeksi syksyllä 2019 tehty Pöytyän retki
sisälsi mm. keskellä metsää sijaitsevan
Enkelipuiston, jossa oli ITE-taiteilijan
luoma monipuolinen puisto lampineen.
Kaikki veistokset oli tehty romuraudasta ja
siitä huolimatta monet olivat erittäin vaikuttavia.
Taiteen parista matka jatkui lammastilalle,
jossa oli 1200 lammasta. Varsinkin kaupunkilaisille oli yllättävää nähdä monet
erilaiset tilat erilaisille toiminnoille, joista
isäntäpari kertoi. Tilalla saattoi nähdä,
mikä merkitys on koiralla lampaiden kaitsijana, ilman sitä tuskin tultaisiin toimeen.
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Kulttuuritarjonta, teatteri
Kulttuuritarjonnan ylivoimaisena ykkösenä
olivat teatteriesitykset. Ensimmäinen teatteriesitys oli vuonna 2010 jo aikaisemmin
mainittu Turun kaupunginteatterin Hamburger Börs - ja häntä kaikki rakastivat.
Jäsenille tarjottiin kotikaupungin teattereiden suosituimpia esityksiä ja usein matkattiin vierailulle muihin kaupunkeihin.
Tampereen teatterin ja Tampereen työväenteatterin esitykset olivat aina suosittuja.
Matkaan lähdettiin bussi täynnä kiinnostuneita senioreja. Joko ennen tai jälkeen
esityksen syötiin lounas, paluumatkalla
juotiin kahvit tai mukana oli ”omat eväät”.

Mm. Hämeenlinnan, Porin ja Rauman
teatterit olivat retkikohteitamme. Katsoimme vanhoja klassikoita, henkilöhistorioihin perustuvia elämäkerrallisia esityksiä,
musikaaleja ja moderneja näyttämöllepanoja. Yhdistykseemme kuuluvan Kaarinan
teatteri on myös tarjonnut nautittavia
esityksiä. Siellä on käyty katsomassa mm.
Kvartetti ja Rakkaudella sisaresi, joka kertoo turkulaisten ja kaarinalaisten hyvin
muistamista Venäjän vallankumousta 1917
paenneista Thiessin sisaruksista ja heidän
traagisesta kohtalostaan.
Kaupunginteatterissa nähtyjen esitysten
määrä on huomattava. Vuosien kuluessa
Turussa on nähty mm. Kakola-musikaali,
Kirsikkapuisto ja Kui-joen silta. Vieraissa
on nähty Tampereella Annie, Lahdessa
Evakkotytön tarina ja Raumalla Maire.
Uusimpia tuttavuuksia ovat sellaiset kuin
Notre Dame ja Anna Karenina Tampereella, Raumalla Exän uusi ja vanha ja Turussa
Hamlet, Miehen kylkiluu, Taru sormusten
herrasta, Pukija ja lukuisat muut.

Matkaeväitä valmistamassa Annukka Syrjänen,
Seija Somerpalo ja Eeva Grönroos
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Taikahuilu, Myrskyluodon Maija ja
Evakkotytön tarina
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Kirjoituskilpailu – jäsenet muistelevat
Tunnemme hyvin opettajien monenlaiset lahjat ja harrastuneisuuden.
Musiikin saralla on opettajia sekä oopperassa että kevyen musiikin parissa,
säveltäjinä ja sanoittajina. Moni opettaja
on myös kirjailija.
Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi
halusimme saada jäsenet kirjoittamaan
muistikuvia lapsuuden ajalta. Järjestimme kilpailun, johon toivottiin runsaasti
osallistujia. Määräaikaan mennessä tuli
14 muisteloa, joista yksi ajoittui 1960-luvun alkuun muut 1940-1950 luvuille.
Kirjoitukset olivat erilaisia ja eri puolilta
Suomea, mikä sekin teki niistä mielenkiintoisia. Muisteltiin väkeviä sodan ajan
kokemuksia, koulumuistoja, kaupunkilaislapsen seikkailuja, ihania kesäpäiviä maalla
ja kommelluksia, joita lapsille sattuu.
Kilpailulla oli myös arviointiryhmä, johon
kuuluivat Sirpa Kumlander, Mirjam Sandell ja Annukka Syrjänen.

Kirjoittajat vasemmalta: Maija-Leena Kero,
Marja-Liisa Leino, Seija Somerpalo, Seppo Kanervisto,
Leena Lassander, Vuokko Onkamo-Kirri, Tuula
Walden, Raija Tuohi, Merja Köpsi ja Pirjo Sinervo

Tulokset julkistettiin kuukausilounaan
yhteydessä Panimoravintola Koulun Cygneaus-salissa. Siellä myös luettiin muutama
näistä kirjoituksista.
Leena Lassanderin kirjoitus ”Lapsuusmuistoja Saimaan rannalta (1940-luku)” julkaistiin Senioriopettaja-lehdessä.

Kaikki osallistujat palkittiin. Ryhmä valitsi
kärkeen Leena Lassanderin, Maija-Leena
Keron ja Marja-Liisa Leinon kirjoitukset.
He saivat palkintona valita tapahtumakalenterista mieleisensä teatteriesityksen,
muut palkittiin kirjakaupan lahjakortilla.
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Musiikki eri muodoissaan on aina saanut
seniorit liikkeelle. Jälleen oman kaupungin
orkesteri, Turun filharmoninen orkesteri, on tarjonnut klassista ja viihteellistä
musiikkia. Vierailevat esiintyjät on myös
otettu ohjelmaan. Helsingin Musiikkitalon valmistuttua kävimme testaamassa sen
akustiikan, ja hyväksi todettiin. Salin muoto oli uudenlainen, kuulijoita istui orkesterin takanakin – sieltä oli mukava seurata
esim. puhaltajien työskentelyä.
Suuria tapahtumia ovat olleet kesäiset matkat Ilmajoen musiikkijuhlille ja usein myös
oopperamatkat Saarenmaalle sekä Tallinnan musiikkimatkat. Ilmajoen oopperat
ovat ottaneet aiheensa Suomen historiasta
ja sen henkilöistä. Ensimmäinen oopperamme Ilmajoella oli Taipaleenjoki.

14

Kyrönjoen rannan ooppera-areena oli tälle
oopperalle erityisen sopiva paikka. Näytös
alkoi vastarannan tykkien jyskeellä.
Yrjö Jylhällä oli yksinäinen asema sotiemme runoilijana. Jylhä sai komennuksen
komppanianpäälliköksi juuri Taipaleen
lohkolle, joka oli sodan kovimpia paikkoja.
Puna-armeijan hyökkäys suuntautui sinne
monta viikkoa. Vihollisen kompanianpäällikkönä oli Jevgenij Dolmatovski. Joen yli
ei vihollinen kuitenkaan päässyt.
Molemmat komppanianpäälliköt olivat
myös runoilijoita. Jylhän runo Kiirastuli
(1941) on kestävä monumentti. Dolmatovskin runo Taipaleenjoki (1940) kertoo
sekin joesta, jonka yli on vaikea päästä.

Valtavan vaikutuksen tekivät baritoni Juha Kotilainen Yrjö Jylhän
roolissa ja tenori Jyrki Anttila Dolmatovskina.

Yrjö Jylhä
( Juha Kotilainen)

Seuraavina vuosina katsottiin oopperat C.G. Mannerheimistä, Urho
Kekkosesta, Oskari Merikannosta
ja Aino Actésta. Vaikuttavin on varmasti ollut ooppera Taipaleenjoki.

Jevgenij Dolmatovski
( Jyrki Anttila)

Taipaleenjoki-ooppera

Saarenmaan oopperajuhlat ovat myös
kiinnostaneet. Juhlat järjestetään vanhan
linnan alueella, mikä antaa niille oman
hienon lisän. Saarenmaalla nähtiin ja kuultiin kansainvälisesti tunnettuja oopperoita

kuten Lucia di Lammermoor, Rigoletto,
Othello, Kuningas Roger, La Traviata ja
Tallinnassa mm. Lentävä hollantilainen.
Samalla matkalla pääsimme tutustumaan
Saarenmaan luontoon ja rantoihin.
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Katsomossa oopperan alkamista odottavat mm. Eila Lahti,
Marja-Liisa Rintanen ja Leena Tiusanen.

Vierailulla Ilmajoen Ylä-Lauroselan talossa
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Joululauluilta Henrikin kirkossa

Viimeisinä vuosina on ollut runsaasti musiikkitapahtumia. Vuonna 2019 yhdistys
varasi lippuja Turun konserttisalin lähes
jokaiseen konserttiin.
Varsinaiseksi perinteeksi on tullut joululauluilta, joka pidetään Henrikin kirkon
Ruususalissa. Vakituinen säestäjämme
Tiina Syksy sovitti laulujen korkeuden
sellaiseksi, että oli helppo laulaa. Väkeä on
ollutkin joka vuosi runsaasti laulamassa ja
nauttimassa glögin ja torttukahvit.

Säestäjä Tiina Syksy ja esilaulaja Mirjam
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Kuvataiteen tarjoamat elämykset eivät ole
myöskään jääneet meiltä kokematta. Mm.
Ateneum, Diedrichsenin museo ja Kiasma ovat olleet kohteinamme Helsingissä.
Myös Mäntän Serlachiuksen taidemuseoissa olemme käyneet. Kaikki innokkaat eivät
aina ole mahtuneet mukaan. Näin kävi
myös viimeksi, kun teimme taidematkan
Helsinkiin Ellen Thesleffin näyttelyyn.

ensimmäisiä kerhoja ja toimivat edelleen.

Kerhoja on perustettu monenmoisia. Ideoita on ollut paljon: kulttuurikerho, käsityöpiiri, taidekerho, viinikerho, lukupiiri,
senioritanssikerho, keskustelupiiri ja elokuvakerho. Toiset ideat ovat toteutuneet,
toiset ei. Lukupiiri ja keskustelukerho ovat

Taidekerho, kulttuurikerho ja senioritanssikerho eivät päässeet vauhtiin. Kahdelle
ensimmäiselle ei löytynyt vetäjää ja senioritansseista luovuttiin tilaongelman ja vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Elokuvakerho ja käsityökerho ovat uusimmat. Viinikulttuuri on kiinnostanut, joten
monien halukkaiden vuoksi on perustettu
kaksi viinikerhoa. Kerholaiset ovat hyvin
aktiivisia. Heidän ohjelmaansa kuuluu
myös vuosittaiset matkat viinialueilla eri
puolille Eurooppaa.

Lukupiiriläiset vasemmalta Sirpa Kumlander, Sirkku Salin, Seija-Liisa
Vikström, Annukka Syrjänen, Mirjam Sandell, Leena Tiusanen, Anneli
Hakanen, Dennis Katro ja Aatos Lehtonen
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Annukka Syrjänen
huolehtii kirjakerhosta ja
keskustelijoista.

Luennot ovat kiinnostaneet senioreja.
Luentoja on ollut ohjelmassa aina, mutta
nykyisin on pyritty saamaan yksi hyvä luento joka kuukaudelle.
Aihealueet ovat olleet monipuolisia:
• terveys – sydämestä suuhun
• vanhustyön tilanne valtakunnassa ja
Turussa
• elintarvikekemia ja terveellinen ruoka
• Suomen historian tärkeät vaiheet
• luonnonsuojelu
• seniorien turvallisuus kotona ja
matkoilla
• uudenlaiset pankit
Luennot ovat olleet yleensä maksuttomia
ja sekin on houkutellut kuulijoita mukaan.
On tärkeää, että jäsenet kokevat saavansa
vastinetta jäsenmaksulleen.

Luentoja mm.:
Eira Rekola: Osteoporoosi
Aiju von Schöneman:
Uskomaton Turun nainen
Professori Rainer Huopalahti:
Median antama kuva elintarvikkeiden
turvallisuudesta /terveellisyydestä
Juhani Rantanen:
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toiminnasta ja historiasta
Muistiyhdistyksen asiantuntijan luento:
Huolehdi muististasi
Mia Rönkä:
Varsinaissuomalaisia luontoretkikohteita
Pirkko Lahti: Elämältä se maistuu...

Pirkko Lahti
Rainer Huopalahti

19

Valtakunnalliset Senioriopettajapäivät
Turussa 10.-11.10. 2015

T

urun seudun senioriopettajat otti vastaan aikamoisen
haasteen. Toukokuun kokouksessa 2013
hyväksyttiin esitys, että vuoden 2015 valtakunnalliset senioriopettajapäivät pidetään
Turussa. Päätös ilmoitettiin OSJ:lle.
Riihimäen senioripäivien pääjuhlassa
huhtikuussa 2014 puheenjohtaja Mirjam
Sandell kutsui kaikkia saapumaan syksyllä
2015 Turkuun. Uskalsimme kutsussa luvata kaupungin olevan silloin liputettuna ja
kauniissa ruskapuvussa, mikä yllätykseksemme toteutuikin.
Päivien teemaksi valittiin
ABOA VETUS ET NOVA.

Tiedossa oli, että tapahtuma on mittava ja
työläs, joten valmistelut oli aloitettava heti.
Mukaan järjestelyihin ilmoittautui kiitettävä määrä vapaaehtoisia, joista muodostettiin seitsemän toimikuntaa hoitamaan
tehtäviä. Ryhmien vetäjinä toimivat hallituksen jäsenet. Kalervo U. Kukkula otti
tehtäväkseen hoitaa kaikki juhlamessuun
liittyvät järjestelyt.
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Hän suunnitteli myös yhdistykselle logon,
joka oli ensimmäisen kerran käytössä juuri
senioripäivien painetussa materiaalissa.
Myöhemmin logoa yksinkertaistettiin tekstin näkyvyyden parantamiseksi.

Kalervo U. Kukkula kirjoitti Senioriopettaja-lehteen ansiokkaat Turkua esittelevät
artikkelit Aboa Vetus - Vanha Turku ja
Aboa Nova - Uusi Turku. Lehti julkaisi
ne peräkkäisissä numeroissa 1/2015 ja
2/2015. Näin saatiin näkyvyyttä tulevalle
tapahtumalle. Kiinnostus olikin suuri. Päiville osallistui yli 300 opetusalan eläkeläistä
eri puolilta Suomea.
Kutsuvieraina olivat OSJ:n puheenjohtaja
Erkki Kangasniemi, kouluneuvos Voitto
Ranne, opetusneuvos Seppo Okko, opetustoimenjohtaja Timo Jalonen ja VENK:n
(Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt ry) puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo.

Turku oli hyvä paikka päivien järjestämiseen. Eri tilaisuuksia varten löytyi sopivia
paikkoja - tarpeeksi suuria ja tarpeeksi
näyttäviä. Majoitusta varten varattiin huoneita Radison Blu Marinasta, Hamburger
Börsistä ja Seurahuoneelta. Lauantain
koulutuspäiväpaikaksi valittiin Valtion
Virastotalo ja iltajuhla juhlittiin Radison
Blue Marinan juhlakerroksessa. Koska
meidän oli annettu ymmärtää, että päivien
perinteitä voisi muuttaakin, kevensimme
perinteistä ohjelmaa - vähemmän puheita,
enemmän hyvää ohjelmaa. Niinpä pääjuhlan tilalla WPK:n talossa (Brankulla) vietettiin Iloinen iltapäivä.
Senioripäivien yhteyteen kuului perinteisesti lauantaina OSJ:n koulutuspäivä.
Virallisen koulutusosuuden lisäksi tilaisuudessa esiintyivät Turun yliopiston profes-

Timo Soikkanen

sori emeritus Timo Soikkanen ja dosentti
Leena Kytömäki. Markku Heikkilä, alias
Förin äijä, jokilautta Förin toinen kansimies emeritus, viihdytti vieraita esityksellään ”Turkulaiseksi 15 minuutissa – erityispedagoginen näkökulma”.
Niille senioreille, jotka eivät osallistuneet
koulutuspäiville, oli tarjolla Turku-aiheinen kiertoajelu.
Lauantain iltajuhla jäi varmasti osallistujien mieleen. Näin vaikuttavaa juhlapaikkaa
ei ennen ollut nähty. Sisääntulomusiikki
saatteli vieraat juhla-asuiseen saliin. Suurten ikkunoiden takana iltavalaistuksessa
välkehti Aurajoki. Hienostunutta tunnelmaa toi saliin pyöreät, kauniisti ruskan
värein koristellut pöydät, joihin tehtävään
valitut airuet ohjasivat illallisvieraat.

Leena Kytömäki

Förin äijä
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Juhlan aluksi kuultiin opetustoimenjohtaja Timo Jalosen tervehdys ja nautittiin
opetustoimen tarjoama kuohuviini.

Timo Jalonen

Kolmen ruokalajin menu
tarjoiltiin pöytiin ja ruokailun ohessa kuultiin lisää tervehdyksiä.

Mausteita illalliseen tarjosivat Eleonora Finckenberg,
alias Aiju von Schöneman, joka antoi neuvoja 1700-luvun käytöstavoista.

Laulutrio Retrotytöt tunnelmoi ikivihreillä sävelmillä.
Iltaan oli varattu runsaasti aikaa myös tanssille. Nelihenkinen tanssiorkesteri Semites vastasi musiikista
solistinaan upeaääninen Tiina Uutela.
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Eleonora Finckenberg

Sunnuntaiaamuna tuomiokirkon juhlamessussa saarnasi piispa
Kaarlo Kalliala. Messun alussa seppelpartio Pertti Pussinen,
Pirkko Kangas ja Sirpa Kaappola lähetettiin viemään seppele
sankarihaudoille. Vaihtoehtoisena ohjelmana niille, jotka eivät
osallistuneet messuun, oli tutustuminen Turun taidemuseoon.

Piispa Kaarlo Kalliala
Seppelpartio

Iloinen iltapäivä, pääjuhla Brankulla, alkoi
paraatityttöjen upealla sisääntulolla ja reippaalla ohjelmalla.
Puheenjohtaja Mirjam Sandell toivotti puheessaan vieraat tervetulleiksi historialliseen
Turkuun.
Ohjelman juonsi Tryggve Forssell. Turun
lausuntakerho esitti ”Tämmössi runoi Turus” ja tervehdyksen Turun linnasta toivat
Katariina Jagellonica ja Juhana-herttua.
Paraatitytöt
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Erkki Kangasniemi
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Katri Sarlund

Voitto Ranne

Tervehdyspuheenvuoron käyttivät OSJ:n
puheenjohtaja Erkki Kangasniemi, kouluneuvos Voitto Ranne sekä Turun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Katri
Sarlund.
Lahjan tytöt esittivät tulisen ”Tangon” ja
kuultiinpa vielä musiikki-runokokoelma,
kun Lyly ja Kalhut menivät ”Päin Prinkkalaa”.

Päivät olivat päättymässä. Mieskuoro Laulun Ystävien lauluryhmä Pedagogit viihdytti vielä muutamalla komealla laululla.
Juhla päättyi yhdessä laulettuun päätöslauluun ”On taasen vietetty juhlahetki”. Enää
vain lähtökahvit ja jokainen kiirehti taholleen.

Senioripäivät ovat onnellisesti ohi. Helpottunut hallitus vasemmalta Annukka Syrjänen, Helkky
Vesterinen, Pirkko Kangas, Seppo Mattila, Eeva Grönroos, Hannu Laakso, Seija Somerpalo ja
Mirjam Sandell. Lars Wirén puuttuu kuvasta.
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Senioriopettajat maailmalla
”Maailma on kirja, ja ne jotka eivät matkusta,
lukevat vain yhden sivun.”
St. Augustin

M

atkat ovat olleet yksi tärkeä
osa jäsenille järjestettyä toimintaa. Yhdessä on hyvä lähteä myös yksin
ilman omaa matkakumppania, kun koko
lähtijöiden joukko on enemmän tai vähemmän tuttuja entisiä opettajia.

Yhdistyksen matkavastaava, oppaanakin
toiminut Seija Somerpalo, on järjestänyt
matkatoimiston kanssa neuvotellen erittäin hyvin organisoituja matkoja. Matkoja
ulkomaille on tehty vuosittain kerran tai
kaksi. Sen lisäksi lähimatkailua on ollut
erityisesti Viroon.
Matkat ovat olleet
sisällöltään rikkaita
täyden palvelun matkoja, mikä on tehnyt
matkoista helppoja ja
antoisia.
Ensimmäinen matka
tehtiin vuonna 2011
Sloveniaan. Sloveniassa selvisi, mitä tarkoittaa ”pieni on kaunista”.
Maa on Adrianmeren
kainalossa lepäävä kaunotar.

Näkymä Bledin linnasta alas järvelle Slovaniassa
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Slovenian pääkaupunki Ljubljana ja kaunis Ljubljanica-joki

Matka oli kaikin tavoin onnistunut. Oppaana oli Yleisradion monivuotinen Balkanin kirjeenvaihtaja Yrjö Lautela, joka tunsi
maan jo Balkanin sodan aikoina - aikana,
jolloin Slovenia erosi Jugoslaviasta.

Yrjö Lautela

Amsterdamissa hämmästytti valtava polkupyörien määrä. Pyöräilijät ovat Amsterdamissa katujen kuninkaita, etuoikeutettuja. Kanaaleja on kaupungissa 165 ja
monilla on koti asuntolaivoissa.
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Hollannissa ei voi käydä vierailematta Keukenhofissa ihailemassa tulppaaneja ja muita
upeita kasveja. Tulppaanien lisäksi siellä oli hyasintteja, narsisseja, ruusuja ja orkideoja.
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Edinburghin Kings College,
jossa myös nykyiset prinssit
ovat opiskelleet. Mustuneet
seinät muistuttavat ajasta,
jolloin hiili oli ainoa lämmitystapa.

Skotlanti ja Irlanti olivat täysin erilaiset maat muihin käymiimme maihin verrattuna.
Skotlannin historialliset rauniot ja asutut komeat linnat kertoivat mahtavasta menneisyydestä ja elämäntavasta.

Dunnottarin linnan rauniot

Asuttu Blair Athollin linna
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Irlanti oli myöskin hyvin mielenkiintoinen. Sen valtavat suoalueet ja jyrkät Atlantin rannat
ovat jääneet erityisesti mieleen.

Connemaran kansallispuiston auringonkirjomat vuoret ja jyrkät Moharin kalliot
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Pääkaupunki Dublin on iloinen ja vilkas
kaupunki.

Tunnettu nähtävyys on kauniin kalakärryjä työntävän tytön Molly Malonen patsas. Toiset
sanovat Mollyn eläneen 1600-luvulla, toiset 1800-luvun puolessa välissä.
Belfastin käynnillä saimme
itse todeta, että raja-aita,
joka pystytettiin protestanttien ja katolisten
vihollisuuksien ollessa
pahimmillaan, on edelleen
paikallaan ja oppaan mukaan myös tarpeellinen,
sillä rauha ei ole vielä todellinen. Korkea seinämä
on täynnä iskulauseita.
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Mukana vaikuttamassa
OSJ:n hallitus

Vanhusneuvosto ja vanhustyön
neuvottelukunta

petusalan Seniorijärjestö OSJ ry on
eläkkeellä olevien opetusalan ammattilaisten ammattijärjestö, johon kuuluu
yli 21 000 jäsentä. Edunvalvonnassa on
keskeistä vaikuttaminen päättäjiin, ennen
kaikkea sosiaali- ja terveysministeriöön ja
kansanedustajiin, jotka tekevät eläkeasioissa lopulliset päätökset.

Säännöt antavat ohjeen edistää jäsenten
virkistys- ja harrastustoimintaa. Tämän lisäksi yhdistys toimii paikallisella tasolla yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen
ajajana, esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille ja päättäville tahoille.
Yhteisten etujen ajamiseen tarjoutui mahdollisuus, kun saimme yhdistyksestämme
kaksi edustajaa vanhustyön neuvottelukuntaan ja varajäsenen vanhusneuvostoon.

O

Puheenjohtaja
Helkky Vesterinen
on ollut OSJ:n
hallituksen jäsen
vuodet 2014-2017
ja varajäsen 2017-.

Helkky Vesterinen

Turun seudun senioriopettajat on osallistunut säännöllisesti OSJ:n koulutustilaisuuksiin, vuosikokouksiin ja senioriopettajapäiville. Yhteistyötä tehdään myös
naapuriyhdistysten kanssa.
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Vanhusneuvoston tehtävänä on ajaa monipuolisesti iäkkäiden ihmisten asioita.
Toiminta tuli lakisääteiseksi heinäkuussa
2013. Yhdistyksestämme Elma Helander
tuli valituksi vanhusneuvoston varajäseneksi. Vanhusneuvoston puheenjohtajana
toimii yhdistyksemme jäsen Ulla-Maija
Vierimaa.
Tämän lisäksi on vanhustyön neuvottelukunta, johon kuuluu 1-2 jäsentä lähes
kolmestakymmenestä turkulaisesta eläkeläisyhdistyksestä. Valitsimme Annukka
Syrjäsen ja Elma Helanderin yhdistyksemme edustajiksi neuvottelukuntaan. Yhteis-

ten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen valvominen kuuluu myös neuvottelukunnalle,
joka voi lähettää lausuntoja ja aloitteita
vanhusneuvoston käsittelyyn ja sieltä edelleen virkamiehille.
Aloitteessa 19.2.2014 jäsenemme
tekivät neuvottelukunnalle ehdotuksen, että Turun kaupunki jakaisi halukkaille senioreille liukuesteet ja että
rollaattoreilla liikkuville annettaisiin
oikeus ilmaisiin bussimatkoihin. Ehdotukset lähetettiin vanhusneuvoston käsittelyyn.
Molemmat ehdotukset tuottivat tuloksen,
vaikka päätökset veivät aikaa.
Vanhusneuvoston varajäsenet:
Elma Helander 2013-2014
Eija Ketola 2019Vanhustyön neuvottelukunnan jäsenet:
Annukka Syrjänen 2013-2015
Elma Helander 2013-2014
Pirkko Kangas 2016Tuulikki Harittu 2016-

Eduskuntavaalipaneelit Turussa
Turun seudun senioriopettajat yhdessä
Lounaisrannikon Senioriopettajien kanssa
järjesti 10-vuotisen toimintansa aikana
aina eduskuntavaalien alla paneelikeskustelun. Tilaisuudet pidettiin Panimoravintola
Koulun Bellman -salissa. Kutsuimme tilaisuuteen osallistujia kaikista eduskuntaan
pyrkivistä puolueista. Niiden toivottiin
nimeävän keskusteluun mielestään sopiva
kansanedustaja tai kansanedustajaehdokas.
Useimmat puolueista tarttuivatkin tilaisuuteen esitellä ohjelmaansa.
Eduskuntavaalipaneeli 28.3.2011
Jo ensimmäinen tapahtuma keräsi runsaan
yleisön. Paneelin vetäjänä toimi OSJ:n
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo. Myös
yleisön haluttiin esittävän kysymyksiä.
Useimmat puolueet lähettivät edustajansa
paneeliin. Paneelissa käsiteltiin silloin paljon keskustelua herättäneitä aiheita kuten
eläkeläisten tulotaso, vanhuspalvelulaki,
verotus ja työeläkeindeksi. Paneeliin osallistuivat Heli Paasio, Anita Bristolin, Lauri
Heikkilä, Annika Lapintie, Matti Schrey,
Matias Ollila ja Anne-Mari Virolainen.
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Eduskuntavaalipaneeli 4.3.2015
Vetäjänä toimi Lounaisrannikon Senioriopettajien puheenjohtaja Jarkko Kanerva.
Tapahtuma pidettiin tutussa Panimoravintola Koulussa. Verotus oli edelleen aihe,
josta riitti kysymyksiä. Huolta herätti myös
alkava digitalisaatio. Vieraiksemme olivat
saapuneet Olavi Ala-Nissilä, Juha Haapakoski, Merja Hermonen, Jukka Kärkkäinen, Taru Pätäri ja Jarmo Salo.
Eduskuntavaalipaneeli 4.3.2019
Saila Rintee, Lounaisrannikon Senioriopettajien puheenjohtaja, oli tällä kertaa
vetovastuussa. Puolueista tilaisuuteen olivat
tulleet Nicke Wulff, Maarit Korhonen,
Mervi Uusitalo, Olavi Ala-Nissilä, Riitta
Lumme, Niko Kivimäki, Lauri Heikkilä,

Eija Riihilahti ja Jouko Miettinen. Tämänkertaisista panelisteista useat olivat nuoria
ja olivat ehkä katsoneet huolimattomasti,
mihin tilaisuuteen olivat tulossa, koska
ottivat esittelypuheenvuoroissaan esille
etupäässä huolensa nykykoulun tilasta.
Saila Rintee kuitenkin johdatteli osallistujat eläkeläisiä kiinnostaviin aiheisiin. Tällä
kertaa heitä kiinnosti: Miten eläkeläisten
toimeentulo turvataan talouden kiristyessä?
Onko nykyinen eläkeindeksin muoto oikea? Miten terveys- ja sosiaalipalvelut aiotaan hoitaa ja rahoittaa? Yleisö esitti myös
muita kysymyksiä.
Näin olemme nähneet, että ikäihmisiä
kiinnostavat aiheet ovat vuodesta toiseen
lähes samat, vain painotukset vaihtelevat.

Keskittyneitä kuuntelijoita 2015
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Vaalipanelistit 4.3.2019

Kannanotot
Nopeasti uudistuva liike-elämä ja säästötavoitteet aiheuttavat monenlaisia hankaluuksia ikäihmisille. Omien asioiden hoito
on vaikeutunut, kun yhä useammat asiat
vaaditaan hoidettaviksi verkossa, mikä on
ikäihmisille vierasta eivätkä taidot riitä.
Suora asioiminen esimerkiksi pankeissa on
jo aukioloaikojen rajoittamisenkin vuoksi
hyvin vaikeaa.
Yhdistys julkaisi Turun Sanomien mielipidesivulla 31.11.2018 pankkipalveluiden
nykytilasta kannanoton, jonka Jari

Sahlström oli hallituksen puolesta laatinut. Kannanotossa tuotiin julki yleinen
vanhusten asioimisen vaikeus ja erityisesti
pankkien uudistukset, joilla pankkiasioiminen on tehty monelle ikäihmiselle lähes
mahdottomaksi.
Keväällä 2019 allekirjoitimme kansalaisaloitteen, joka tähtää työeläkeindeksin
palauttamiseen puoliväli-indeksiksi. Tämä
vaikuttaa eläkeläisten tuloihin. Opetusalan
Seniorijärjestö on ajanut muutosta pitkään,
mutta asia ei ole edennyt.
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Yhdistyksen hallitukset

K

ymmeneen vuoteen mahtuu
monenmoista asiaa. Hallituksen tärkein tehtävä on ollut tuottaa sellaista
toimintaa ja ohjelmaa, jolla saadaan mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä mukaan.
Hallituksen jäsenet ovat itse osallistuneet
aktiivisesti myös OSJ:n järjestämiin koulutustapahtumiin.
Ilman innostunutta jäsenistöä yhdistyksen
toiminta näivettyy. Tällaista uhkaa ei meillä ole. Hallitukset ovat toimineet koko 10
vuoden ajan aktiivisesti ja se näkyy jäsenmäärän tasaisena lisääntymisenä ja osallistumisten määrässä.

Väki hallituksessa on jonkin verran vaihtunut. Puheenjohtajia on tänä aikana kuitenkin ollut vain kaksi, Mirjam Sandell (vas.)
ja Helkky Vesterinen (oik.). Puheenjohtajat
ovat tässä Hämeenlinnan senioriopettajapäivillä vuonna 2016.

Ensimmäinen hallitus perustamisvuonna 2010
Puheenjohtaja Mirjam Sandell, Kaarina, 2010-2016
Varapuheenjohtaja Markku Salonen, Länsi-Turunmaa, 2010-2012
Muut hallituksen jäsenet:
Eeva Grönroos, Turku, 2010-2018
Jarmo Karjalainen, taloudenhoitaja, Paimio, 2010-2011
Sinikka Lumijärvi, Turku, 2010-2011
Seija Somerpalo, matkavastaava, Turku, 2010Annukka Syrjänen, sihteeri, Turku, 2010-2016
Hallituksen varajäsenet:
Ainikki Heikkilä, Turku, 2010-2012
Aila Seppälä, Sauvo, 2010-2014
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Ennen vuotta 2016 hallituksessa aloittivat myös:
Kalervo Kukkula, Turku, 2011-2015
Elma Helander, Turku, 2011-2013
Seppo Mattila, Lieto, 2012Helkky Vesterinen, Turku, 2012Arja Kulmala, Paimio, 2013
Pirkko Kangas, Turku, 2014Lars Wirén, Turku, 2015-2016
Hannu Laakso, Kaarina, 2015-2019
Puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuivat vuonna
2016. Seija Somerpalo kukitti hallituksen jättävät puheenjohtajan ja sihteerin.

Puheenjohtaja Mirjam Sandell

Uusi puheenjohtaja Helkky Vesterinen muisteli yhteistä
aikaa hallituksessa ja kiitti lähtijöitä kuuden vuoden
ansiokkaasta työstä.

Sihteeri Annukka Syrjänen
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Vanha hallitus viimeisen
kerran yhdessä.
Vas. Helkky Vesterinen,
Mirjam Sandell, Annukka
Syrjänen, Seija Somerpalo,
Hannu Laakso, Pirkko
Kangas, Eeva Grönroos ja
Seppo Mattila.

Vuosikokouksesta 2016 alkoi puheenjohtaja Helkky Vesterisen aika. Tuulikki Harittu ja
Marja Torsti valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Uusi hallitus yhteiskuvassa. Vas. puheenjohtaja Helkky
Vesterinen, Hannu Laakso, Seija Somerpalo, Tuulikki
Harittu, Seppo Mattila, Pirkko Kangas ja Eeva Grönroos.
Kuvasta puuttuvat sihteeri Marja Torsti ja Lars Wirén.
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Hallitus vuonna 2016:
Puheenjohtaja Helkky Vesterinen
Varapuheenjohtaja Pirkko Kangas
Muut hallituksen jäsenet:
Eeva Grönroos
Tuulikki Harittu, Kaarina,
uusi, 2016Seija Somerpalo
Marja Torsti, sihteeri, Turku,
uusi, 2016Lars Wirén
Hallituksen varajäsenet:
Hannu Laakso
Seppo Mattila

Seuraavien vuosien voimakaksikko
Vuosien kuluessa hallituksissa tapahtuu
koko ajan pieniä muutoksia. Hallituksen
jättäneiden tilalle on tullut uusia.
Jari Sahlström, Paimio, hallituksen
varajäsen 2017Eija Ketola, Turku, hallituksen jäsen 2018Jari Alppiranta, Loimaa, hallituksen
varajäsen, 2019Helkky Vesterinen, pj.

Marja Torsti, sihteeri

Vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous: Hannu Laakso, Seppo Mattila, Pirkko Kangas, pj. Helkky
Vesterinen, sihteeri Marja Torsti, matkavastaava Seija Somerpalo, ilmoittautumisten vastaanottaja Eija
Ketola ja Tuulikki Harittu. Kuvasta puuttuu Jari Sahlström.
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Vuodet ovat jatkuneet kiireisinä ja työtä on
tehty. Vuosi vuodelta jatkuvasti lisääntynyt
toiminta ja suuri jäsenmäärä ovat lisänneet
puheenjohtajan, sihteerin, matkavastaavan
ja kaikkien muiden eri tehtäviin valittujen
hallituksen jäsenten työmäärää.
Yhdistykselle on laadittu jokaisesta toimintavuodesta vuosikirja, jossa kunkin vuoden
tapahtumat on kerrottu tapahtuma tapahtumalta. Kirjoihin voi tutustua TOAY:n
toimistossa.

10-vuotisjakso takana –
Suomi poikkeustilassa
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa oli sovittu
vietettäväksi perustamispäivän mukaan
25. toukokuuta 2020. Juhla jouduttiin
perumaan ennen kokemattoman tilanteen vuoksi. Koko maa on poikkeustilassa
Kiinasta ympäri maailman levinneen koronavirusepidemian takia. Epidemia on
muuttunut pandemiaksi. Tämänhetkisen
(25.5.2020) tiedon mukaan sairastuneita
on maailmanlaajuisesti 3,4 miljoonaa ja
kuolleita yli 250 000. Suomessa tilanne on
vielä hallinnassa, mutta se on edellyttänyt,
että olemme karanteenissa kodeissamme.
Apteekkeja ja ruokakauppoja lukuun ottamatta kaupat, ravintolat, teatterit yms. on
suljettu, ja kaikenlainen kokoontuminen
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on kielletty. Uudenmaan lääni oli kolmisen viikkoa suljettuna ja poliisit valvoivat
kaikkien teiden varsilla, että kieltoa noudatettiin. Myös koulut olivat suljettuina ja
opetusta annettiin etäopetuksena.
Euroopan maat ovat sulkeneet rajansa kaikelta muulta kuin tavarankuljetukselta ja
ulkomailta kotiinsa palaavilta ihmisiltä.
Samanlaisia rajoituksia on ympäri maailman.
Hyvä mennyt 10-vuotiskausi jää taakse
erikoisessa ja ikävässä tilanteessa, mutta
alkaa uusi kymmenen vuotta ja kun tilanne
normalisoituu, yhdistyksen toiminta jatkuu entisenlaisella innolla.
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