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Hyvät senioriopettajat 

 

MITÄ- MISSÄ- MILLOIN? 

Hallitus on saanut valmiiksi syksyn -22 tapahtumakalenterin. Olemme ylpeitä, kun saamme järjestää 

teille monimuotoista ohjelmaa. Toivomme ja uskomme, että teistä jokainen löytää omansa. 

Olemme saaneet PsT Sirkkaliisa Heimosen Ikäinstituutista kertomaan meille mielen hyvinvoinnista. 

Heimonen on tunnettu lukuisista asiantuntija- ja kehittämistehtävistään sekä aktiivisesta julkaisu-

toiminnastaan. Suomen Psykologiliitto valitsi vuonna 2013 Heimosen vuoden psykologiksi. 

Olemme kutsuneet mukaan myös Lounaisrannikon, Laitilan ja Salon senioriopettajayhdistykset ja 

luennon yhteyteen on järjestetty lounas Suomalaisella Pohjalla.  

OSJ:n valtakunnallisena teemana on liikunnan lisääminen. Ohjelmassamme onkin tutut 

kulttuurikävelyt ja kuntokävelyt. Vesijumpat Caribiassa jatkuvat. Mukana on myös tutustumista 

joogaan ja itsepuolustukseen.  

Elokuvat, lounaat, konsertit, teatteriesitykset kuuluvat tietysti ohjelmaan, samoin erilaiset matkat. 

Yhdistyksen kotisivuilla (https://turun-seudun-senioriopettajat.fi/) sekä sähköpostilla kerromme lisää 

tapahtumista. Jatkamme edelleen ilmoittamista myös Turun Sanomien Yhdistystoiminta -palstalla, 

joka julkaistaan maanantaisin.  

Uusien jäsenten infotilaisuus on syyskuun alkupuolella. Jos sinulla on kollega, joka ei ole vielä 

jäsenemme, pyydä häntä liittymään joukkoomme ja tutustumaan toimintaamme sekä meihin. 

Valitettavasti jäsenrekisterissä on meistä riippumattomista syistä ollut viime aikoina teknisiä 

ongelmia. Jäseneksi haluavat ovat joutuneet odottamaan jäsenkorttiaan liian kauan, mutta nyt tilanne 

on mennyt parempaan päin.

OSJ:n jäsenetuihin kuuluu kaiken muun lisäksi Senioriopettaja-lehti. Se tulee jokaiselle jäsenmaksunsa 

maksaneelle jäsenelle. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja se postitetaan Opettaja-lehden välissä. 

Tämän vuoden alusta lehden ilme on uudistunut. Lehdessä on juttuja senioriopettajien elämänpiiristä 

monipuolisesti. Kannattaa siis lukea! OSJ:n kotisivulla on mahdollista antaa palautetta lehdestä.

Tänä syksynä on ongelmallista se, että tuttu kerhotilamme Aurakadulla on putkiremontissa.  

Tieto tästä tuli meille vasta elokuun alussa, joten emme olleet osanneet tähän mitenkään varautua. 

Kerhot miettivät nyt ongelmaan omia ratkaisujaan. 

 

 

Hyvää alkavaa syyskautta kaikille teille, tervetuloa mukaan! 

 

Hallitus 

 

 

 

                         Huomaa myös kääntöpuolen informaatio» 



 

 

KERHOT:  

Kerhojen kokoontumistila Aurakatu 20 F:ssä on putkiremontin vuoksi syyskauden ajan 

pois käytöstä ja kerhot toimivat poikkeusjärjestelyin.  

Voit kysyä lisätietoja 

– 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 

– Kädentaitajista Seija Somerpalolta, 050 089 9930 
 

 

ILMOITTAUTUMISET (ellei toisin ole pyydetty) 

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 pyydetty). 

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 

matkan varrella olevilta pikavuoropysäkeiltä. Esim. Helsingin suuntaan mentäessä 

Paraistentien risteyksen jälkeiseltä pikavuoropysäkiltä (110-tie, nro 6135) ja Tampereen 

suuntaan mentäessä Kaerlantien risteyksen jälkeiseltä pikavuoropysäkiltä (Pohjoiskaari, nro 

1579), Auran ABC:n jälkeen (Auranportti vt 9 ) tai Loimaalla valtatie 9:n pysäkiltä (Loimaa th). 
 

 

RIITTÄÄKÖ SINULLE SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE JA TAPAHTUMAKALENTERI? 

Olemme aiemmin lähettäneet jäsenkirjeen ja tapahtumakalenterin kaikille 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 (8/2022) noin 1300 jäsentä. 

Jos sinulle jatkossa riittää pelkästään sähköinen viestintä, etkä ole siitä vielä ilmoittanut, 

pyydämme ystävällisesti lähettämään viestiä sihteerille  tsso.sihteeri@gmail.com. 
 


