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Hyvä yhdistyksemme jäsen! 

 

Vuosi on vaihtunut ja vieläkin poikkeuksellisena. Syyskaudella kaikki näytti toiminnan osalta 

hyvältä ja pystyimme toteuttamaan ohjelmamme lähes suunnitelmien mukaan. Koronasta 

huolimatta saimme viime vuonna toteutettua 115 tapahtumaa, joihin osallistuneita oli 2334.  

OSJ:n tämän vuoden teemana on Lisää liikettä. Yhdistykset saavat järjestöltä projektirahaa teeman 

toteuttamiseen. Edellinen digitaitojen kehittämiseen liittyvä projekti (vuonna 2020), muuttui  

koronan pakottamana etäyhteyksien käytön opetteluksi. Alkuperäiseen teemaan liittyen pystyimme 

kuitenkin toteuttamaan pari piknik-risteilyä, joilla esiteltiin mm. älypuhelimen sovelluksia. 

Kevään tapahtumakalenteri on valmistunut ja täynnä monenlaisia tapahtumia. Tuttuun tapaan sieltä 

löytyy teatteria, konsertteja, luentoja, lounaita, elokuvia, koti- sekä ulkomaanmatkoja. Mukana on 

tapahtumia, joita on siirretty jo moneen kertaan. Toivomme, että ne saadaan nyt toteutettua. Viime 

kaudella aloitettu vesijumppa jatkuu ja uutuutena on tutustuminen uuteen harrastukseen. 

Tapahtumiin ilmoittautumisen sähköposti on edelleen ilmo.tsso@gmail.com, mutta osoitteen 

hallinta on siirtynyt Eija Ketolalta Harri Lehtiselle.  

Joudumme edelleen varautumaan peruutuksiin ja siirtoihin. Koska paperinen kirje voidaan  

kustannussyistä lähettää vain kaksi kertaa vuodessa, ilmoitamme muutoksista sähköpostitse ja/tai 

muiden tiedotuskanavien kautta (kotisivut, Facebook, Turun Sanomien Yhdistystoiminta -palsta). 

Muista siis pitää yhteystietosi ajan tasalla.  

Yhdistyksemme kotisivut ovat viime kesänä uudistuneet. Myös OSJ on uusinut omat sivunsa, mutta 

emme ole ainakaan toistaiseksi päättäneet siirtyä heidän tarjoamalleen alustalle, vaan pidämme 

edelleen oman näköiset sivumme. 

Ilahduttavasti uusien jäsenten tilaisuudessa syyskuussa oli aikaisempaa enemmän osallistujia, jotka 

edustivat monia eri opetusaloja Turun seudulla. Puskaradion välityksellä tieto yhdistyksemme 

monipuolisesta toiminnasta saadaan leviämään. Tällä hetkellä jäseniä on noin 1300. 

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään torstaina 24.2.2022 klo 14.00 Aureliassa, Aurakatu 18. 

Kahvitarjoilu klo 13.30. Tervetuloa! 

 

 

Hyvää alkanutta vuotta ja osallistumista tapahtumiin! 

TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY  

 

 

                Huomaa myös kääntöpuolen informaatio»

mailto:ilmo.tsso@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: 14.1. Olli Jalonen, Merenpeitto, 11.2. Rakel Liehu, Valaanluiset koskettimet (MS), 11.3. 

Ilmar Taska, Pobeda 1946 (AL), 8.4. Kristiina Markkanen-Leena Virtanen, Wivi ja Hanna, 13.5. Sirpa Kähkönen, 

Muistoruoho (AS)  

Keskustelukerho Seniorisanailijat maanantaisin 10.1., 14.2.,7.3., 4.4. ja 9.5 

Sanailijat vaihtavat mielipiteitä lähes kaikenlaisista asioista, tule mukaan keskustelemaan! 

Viinikerho 1 ("In vino veritas"): ke 19.1., ti 15.2., ti 22.3., ti 26.4., to 19.5. Tällä hetkellä täynnä. 

Viinikerho 2 (”Vin och lever”): ti 18.1., ke 16.2., to 17.3., to 21.4., ke 18.5. Tällä hetkellä täynnä. 

Kädentaitajat: ma 28.2. ja ti 19.4. Uudet jäsenet tervetulleita. 

ILMOITTAUTUMISET (ellei toisin ole ilmoitettu) 

Harri Lehtiselle ilmo.tsso@gmail.com tai puh. 040 083 1838 (ma–pe klo 10–18). Sähköpostilla 

ilmoittautuessasi anna myös puhelinnumerosi. Vastaamme aina, oletko mahtunut mukaan vai et. Kaikkiin 

tapahtumiin voit ottaa mukaasi avecin, vaikka hän ei olisikaan jäsen.  

MAKSUT (ellei toisin ole ilmoitettu). 
Turun seudun senioriopettajien tilille Danske Bank FI09 8200 4710 5997 65  

Maksa tapahtuma vasta vahvistuksen saatuasi. Kirjoita viesti -kohtaan maksamasi tapahtuman nimi + kaikkien 

osallistujien nimet. Maksa jokainen tapahtuma omana maksunaan.  

OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN 

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. 

Esteen sattuessa osallistumisen peruuttaminen on tärkeää myös ilmaistapahtumissa, sillä 

jonotuslistalla saattaa olla vuoroaan odottavia tulijoita.  

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.  

BUSSIMATKAT: Kun lähdemme tuomiokirkkoaukiolta, voit myös 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).  

VUODEN 2022 TEEMA -  LISÄÄ LIIKETTÄ! 

KUNTOKÄVELYT ovat liikuntavastaavien (Leena Paukio ja Maarit Rousi) vetämiä kunnon ylläpitämiseen 

tähtääviä reippaita ulkoilutapahtumia.  

KULTTUURIKÄVELYILLÄ ON KULTTUURITEEMA ja mukana on yhdistyksen kustantama asiantuntijaopas 

(Seija Somerpalo ja/tai Leena Tiusanen). Etenemisvauhti on rauhallisempi.  

VESIJUMPPA PIDETÄÄN CARIBIAN KUNTOUINTIALTAASSA, jossa jalat yltävät pohjaan. Nivelystävällinen 

vesijumppa sopii hyvin myös kuntoutujille sekä selkä- ja niskaoireisille. Yhteyshenkilö Seppo Mattila, 050 573 

0420. 

SIRKUSTAITOJA ROHKEILLE SENIOREILLE! Keskitytään ikääntyviä koskeviin tarpeisiin, kuten tasapainoon 

ja notkeuteen, muistiin ja virkeyteen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Laji ei vaadi pohjakuntoa, vaan 

pelkkä halu oppia uusia taitoja hauskalla tavalla riittää.  

tel:0503427195

