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Hyvä yhdistyksemme jäsen!
Talven kuu, salaneuvos, tulee ja menee
miten tahtoo,
mennen tullen
koira nuuhkii portin takaa,
pakkanen silmät napilla,
lumiukon hymy on musta ja iloinen.
Näin tarinoi talvesta runoilija Jyri Schreck. Talvesta ja tammikuusta
voimme me onnekkaat senioritkin nauttia, kun ei tarvitse lähteä aamuisin
pimeään, pyryyn eikä pakkaseen.
Vuosi 2015

Uuden vuoden myötä on tullut uusia asioitakin kerrottavaksi. Me
turkulaiset senioriopettajat olemme saaneet järjestettäväksemme
Senioripäivät vuoden 2015 syksyllä, ja se on suuri ponnistus.
Senioripäivien yhteydessä pidetään myös koulutuspäivä, joka on
lauantaina, ja Senioripäivät alkavat lauantai-iltana iltajuhlalla ja jatkuvat
sunnuntaina. Osanottajamäärä lienee n. 200 - 300.
Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme paljon teidän jäsenten apua. Pitää
muodostaa yhtä jos toistakin toimikuntaa: hallinto, järjestely, ruokailu,
majoitus, ohjelma ym. Hallitus ei tule toimeen ilman runsasta avustajaja talkoojoukkoa. Voitkin alkaa jo miettiä, mistä asiasta olet
kiinnostunut. Voit ottaa yhteyden johonkin hallituksen jäseneen
(yhteystiedot kotisivuilla) tai helmikuun vuosikokouksessa kertoa halusi
olla mukana. Olet lämpimästi tervetullut vapaaehtoisjoukkoihin mukaan!

TOAY:n huoneisto

Mukava asia on myös se, että olemme saaneet luvan käyttää erilaisiin
tilaisuuksiin TOAY:n huoneistoa Aurakatu 20:ssä. Nyt hallitus voi pitää
kokouksensa siellä. Voimme järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia ja
saamme säilyttää vähäisiä tavaroitamme omassa kaapissa.
Viime syksynä aloittanut lukupiiri kokoontuu nyt Aurakadulla kerran
kuussa. Meitä on ollut 6-8 jäsentä ja keskustelu on käynyt vilkkaana,
kun mielipiteet luetuista kirjoista ovat vaihdelleet – niin pitääkin olla.
Jos kirjat ja niistä keskusteleminen kiinnostavat, lähde mukaan.
Tammikuun tapaaminen on pe 17.1. klo 13.00.

Tiedottaminen

Meillä on kolme tapaa tiedottaa teille jäsenille eri tapahtumista: tämä
jäsenkirje liitteineen (erittäin tärkeä), sähköposti ja Turun Sanomien
Yhdistykset-palsta. Jäsenkirjeen ja liitteen saavat kaikki jäsenet samaan

aikaan, mikä on tasapuolista ja asettaa jäsenet samaan asemaan.
Sähköposti tavoittaa vain ne, jotka ovat antaneet osoitteensa. Heitä on
noin kolmannes jäsenistöstämme, joten sitä kanavaa ei voida uusien
asioiden viestintään käyttää, koska se tavoittaa vain osan. Jos joku on
epävarma, onko antanut osoitteensa ja haluaisi sen tehdä, ei muuta kuin
viesti osoitteeseen annukka.syrjanen@pp.inet.fi.
Turun Sanomien kautta tiedottaminen on epävarmaa, koska TS ottaa
palstalleen yleensä vain sellaisten tilaisuuksien ilmoituksia, jotka ovat
samalla tai seuraavalla viikolla. Meidän tilaisuutemme ovat yleensä
”kaukana tulevaisuudessa”, ja monenmoiset liput pitää lunastaa ja varata
ajoissa. Tarjoamme kuitenkin myös ilmoituksia TS:lle, joten kannattaa
seurata Yhdistyksiä-palstaa, mikäli on TS:n lukija.
Tottakai tietoja saa myös kotisivuiltamme, koska siellä on ajankohtaiset
tiedot, osoite on turun-seudun-senioriopettajat.
Tulevat retket ja tapahtumat
Liitteenä olevasta tapahtumakalenterista näet suunnitelman kevään
tapahtumista. Voi käydä niinkin, että tulee vielä lisätapahtumia, mutta
niistä ilmoitamme erikseen. Tallinnaan lähdemme nauttimaan Estoniateatterin esityksistä, ja molemmat kotimaiset teatteriesitykset ovat
uutuusnäytelmiä: Vuosisadan rakkaustarinat on sukukronikka Märta
Tikkasen suvun naisista ja Herra K historiadraama O.W. Kuusisesta
diktaattorin läheisyydessä. Mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa on
tulossa!
Syyskuun Kroatian matka on varmasti unohtumaton. Kohteet ovat upeat
ja opas parhaasta päästä. Tutustu tarkemmin yksityiskohtiin kotisivuilla
olevasta esitteestä ja ilmoittaudu Eeva Grönroosille 21.2. mennessä. Voit
ilmoittautua kaikkiin Sinua kiinnostaviin tapahtumiin heti tämän kirjeen
saatuasi, näin varmistat pääsysi mukaan. Eeva ottaa myös jonotuslistalle
jäseniä, koska aina sattuu peruutuksia. Jos joudut peruuttamaan
teatterimatkan, silloin emme päätöksemme mukaan palauta maksua,
koska liput on jouduttu maksamaan. Sen sijaan voit yrittää löytää jonkun
sijaislähtijän.
Toivomme, että saamme pitkän listan vapaaehtoisia mukaan
Senioripäivien järjestämiseen ja että näemme teitä runsain joukoin
retkillä ja matkoilla. Yhteistoiminta virkistää meitä kaikkia.
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TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT RY
Mirjam Sandell
puheenjohtaja

Annukka Syrjänen
sihteeri

