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Hyvä yhdistyksemme jäsen!

UUSI VUOSI - YHTEINEN VOIMAINPONNISTUS
Kaikille jäsenille oikein hyvää vuotta 2015!
Senioriopettajapäivät

Alkanut vuosi tuo mukanaan nuorelle yhdistyksellemme ensimmäisen
todellisen voimainponnistuksen: valtakunnallisten
Senioriopettajapäivien järjestämisen 10.-11.10. Hallitus on jo
nimennyt eri toimikuntia, jotka ovat jo aloittaneet työnsä. Mutta
toimikunnat eivät riitä, vaan tarvitsemme kaikkien jäsentemme apua
– Sinunkin.
Odotamme n. 250 – 300 osanottajaa Turkuun. Näin suuri joukko ei
kulje ja löydä paikkoja ilman opastusta, ja tietenkin haluamme, että
turkulaisista järjestelyistä jää vieraille hyvä muisto. Tarvitsemme siis
vastaanottajia sanomaan Tervetuloa, tarvitsemme aulaoppaita
ohjaamaan vieraita oikeaan paikkaan ja vastaamaan erinäisiin
kysymyksiin. Sunnuntain juhla pidetään Brankulla ja siellä tarvitaan
narikkamiehiä ja salioppaita. Mukavia virkoja on siis tarjolla.
Jos olet vapaana Aleksis Kiven päivän tienoilla ja Sinulla on reipasta
talkoohenkeä, ilmoittaudu joukkoon! Mirjam Sandell odottaa
ilmoittautumisia, p. 0505141910 tai mirjam.sandell@suomi24.fi.

Mistä rahat?

Päivien osanottajat maksavat oman osallistumisensa eri
tilaisuuksiin, mutta tarvitsemme rahaa tilavuokriin, bussikuljetuksiin
ja ohjelman järjestämiseen. Varsinkin rahankeruupuuhassa tarvitaan
kaikkia jäseniä. Sitä varten lähetämme kaikille tämän kirjeen liitteenä
ilmoitussopimuslomakkeita, joilla kerätään ilmoittajia käsiohjelmaan.
Kuten huomaat, toisella lomakkeella kerätään yrityksiltä isompia
ilmoituksia ja toisella ns. yhden rivin tuki-ilmoituksia.
Seuraavaksi alkaa sitten ankara mietintä, mihin yrityksiin kullakin on
yhteyksiä tai keneltä voi pyytää tuki-ilmoitusta. Kaikki tuttavat ja
naapurit ja ystävät ja tuttavien tuttavat kannattaa käydä läpi ja
sitten rohkeasti liikkeelle. Yhdessä saamme aikaan enemmän.
Jos ilmoitussopimusten myynti herättää kysymyksiä, ota yhteys
ilmoitusvastaava Lars Wireniin, p. 0500 527756 tai
wiren.lars@gmail.com.
Rahaa aiomme kerätä myös arpajaisilla. Toivomme Sinun pohtivan
myös sitä, olisiko Sinun mahdollista saada tai tehdä juhlien arpajaisiin
soveltuva arpajaisvoitto. Niitäkin tarvitaaan. Tässä asiassa voit ottaa

yhteyden joko Pirkko Kankaaseen, p. 0500205214 ,
pirkko.k.kangas@gmail.com tai Helkky Vesteriseen, p. 0405141054,
helkkyvesterinen@gmail.com.
Tämmöiseen voimainponnistukseen haastamme Sinut mukaan.
Yhdessä näytämme, että Turun seudun senioriopettajat osaavat.
Vuosikokous

Tämän vuoden vuosikokous pidetään ma 23.2. klo 13.00
Alvariumissa, Puutarhakatu 8 B.. Vieraaksemme tulee tänä vuonna
kirjailija-toimittaja Roope Lipasti. Tervetuloa mukaan!

Vanhusneuvosto

Turussa jo kauan toiminut vanhusneuvosto tuli lakisääteiseksi viime
vuoden heinäkuussa. Vanhusneuvoston tehtävänä on ajaa
monipuolisesti iäkkäiden ihmisten asioita. Jokaisella meistä on
kokemuksia siitä, että edunajajia tarvitaan. Vanhusneuvoston
varapuheenjohtajana toimii yhdistyksemme jäsen Ulla-Maija Vierimaa
ja varajäsenenä Elma Helander.

Vanhustyön neuvottelukunta Vanhusneuvoston lisäksi Turussa on toiminut jo 40 vuotta vanhustyön
neuvottelukunta. Se ei ole lakisääteinen elin. Siihen kuuluu 1-2 jäsentä
turkulaisista eläkeläisyhdistyksistä, joita on edustettuna lähes 30. Oma
yhdistyksemme pääsi mukaan pari vuotta sitten ja edustajiamme ovat
Elma Helander ja Annukka Syrjänen.
Neuvottelukunta käsittelee kaikenlaisia yhdistyksiltä tulleita asioita ja
vie niitä edelleen vanhusneuvostoon. Mekin olemme tehneet pari
aloitetta, jotka on viety vanhusneuvoston käsittelyyn. Jos Sinulla on
tiedossasi jokin iäkkäiden ihmisten elämää hankaloittava asia, voit
ilmoittaa siitä Elmalle tai Annukalle, niin katsotaan.voidaanko asiaa
auttaa.
Kevään ohjelma

Kevään ohjelmassa on uutta ja vanhaa. Katsotaan teatteria ja
kuunnellaan oopperaa, mutta politiikkakin tulee taas mukaan –
järjestämme nimittäin Lounaisrannikon Senioriopettajien kanssa
yhteisen eduskuntavaalipaneelin maaliskuussa.
Katso tarkemmin mukana olevasta tapahtumakalenterista kevään
ohjelmaa, valitse omasi ja ilmoittaudu mukaan – edelleen Eevalle.
Mukavia talvipäiviä kevättä odotellessa!
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