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Hyvä yhdistyksemme jäsen!

TUULIKIN ON TÄNÄÄN LÄMMIN – VIHDOINKIN
Kaikille jäsenille aurinkoista ja lämmintä elokuuta ja virkeätä syksyn
alkua!
Uudet jäsenet

Toivotamme kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi ja
odotamme teitä mukaan eri tilaisuuksiimme.
Meillä on kuitenkin ollut hivenen vaikeuksia saada mahdollisiin uusiin
jäseniimme yhteys, koska nykyään ei henkilöiden yhteystietoja ole
lupa antaa esim. koulutoimistoista.

Jos tiedät lähiympäristössäsi tai tuttavapiirissäsi eläkkeelle jääneen
opettajan, annamme sinulle luvan kertoa toiminnastamme.
Kotisivuillamme turun-seudun-senioriopettajat.fi on monenmoista
tietoa yhdistyksestämme ja toiminnastamme. Niihin kannattaa
tutustua.
Sähköpostiosoitteet

Jos et ole koskaan saanut yhdistykseltämme sähköpostia, voit jatkossa
saada, jos lähetät osoitteesi sihteerille annukka.syrjanen@pp.inet.fi.
Meillä on yhdistyksessä vähän yli tuhat jäsentä ja sp-osoitteita on
käytössä n. 350.
Edelleen käytämme yhtenä tiedotuskanavana Turun Sanomien
Yhdistykset-osastoa, joka on maanantain lehdessä. Pari kertaa
vuodessa lähetämme jäsenkirjeen, jonka mukana tulee
toimintakalenteri – kuten huomasit. Sitä älä heitä paperijätteisiin, jos
haluat olla selvillä, mitä syyskaudella tapahtuu.

Toivomuksia

Jos sinulla on mielessäsi toivomuksia, jotka koskevat toimintaamme,
älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Otamme mielellämme vastaan
ehdotuksia ja koetamme toteuttaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Voit
ottaa yhteyden hallituksen jäseniin, joiden yhteystiedot löydät
kotisivuiltamme.

Senioriopettajapäivät

Lokakuu lähestyy, odotamme vieraita ympäri Suomen ja toivomme,
että myös mahdollisimman moni yhdistyksemme jäsen osallistuu
yhteisiin juhliimme. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat kotisivuilla
turun-seudun-senioriopettajat.fi ja toukokuussa ilmestyneessä sekä
18.9. ilmestyvässä Senioriopettaja-lehdessä. Tervetuloa mukaan!
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Järjestämme senioriopettajapäivien aikana myös arpajaiset, joihin
toivomme jäseniltämme arpajaisvoittoja. Mielestämme voittojen
pitäisi olla tuotteita, jotka eivät ole olleet jo aikaisemmin käytössä.
Emme siis odota sellaisia tavaroita, jotka olisit valmis viemään
kirpputorille.
Arpajaisvoittoja voit tuoda 1.9. ja 14.9. klo 12 TOAY:n toimistoon
Aurakatu 20:een. Portilla on summeri, jossa on TOAY:n painike. Jos
haluat kysellä jotain voitoista tai niiden luovutuksesta, Pirkko
Kangas on valmis vastaamaan, p. 0500205214.
Virkistynein ja reippain mielin senioriopettajapäiville tapaamaan
tuttuja ja nauttimaan yhdessäolosta!
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