TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY

Jäsenkirje1/2019
Maaliskuu
Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen

Ihan kohta kevät koittaa, virkistää mielen ja innostaa lähtemään Tyks seniorien tapahtumiin.
Kahden vuosikokouksen järjestelmässä on HUHTIKUUSSA YHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUS. Se pidetään perjantaina 5.4 2019 T-sairaalan Risto Lahesmaa salissa. Perinteiseen tapaan klo 11.30 -12 on yhdistyksen tarjoama kahvitus T-sairaalan kahvio Savikupissa ja klo 12 professori Juha Rinne kertoo meille muistamisen haasteista ja muistamisongelmista. Luennon jälkeen alkaa varsinainen vuosikokous. Käsiteltäviä asioita on tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä tili- ja vastuuvapauden käsittely. Ohessa liitteenä on kokouksen asialista.
Muut kokouspaperit esitellään kokouksessa. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat luettavissa
yhdistyksen kotisivuilla kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Mikäli sinun ei ole mahdollista katsoa kotisivuja, ota yhteyttä sihteeriin. Kahvituksen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan vuosikokoukseen viimeistään maanantaina 1.4. sihteerille mieluiten sähköpostilla tyksseniorit.sihteeri@gmail.com tai puh 044 0331464.
Syksyn vuosikokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja valittiin lisäksi kaksi uutta varajäsentä hallitukseen. Varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin. Varainhoitaja vaihtui vuoden vaihteessa
ja uutena varainhoitajana aloitti Marja Laine. Kaikkien yhteystiedot näkyvät kirjeen lopussa.
Syksyn vuosikokouksessa vahvistettiin VUODEN 2019 JÄSENMAKSU, joka on edelleen 10 €
jäseneltä ja 35 € kannattajajäseneltä. Ohessa on erillinen pankkisiirto sen maksamiseksi. Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään 3.4.2019 yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 30420197.
Tässä jäsenkirjeessä kerromme tapahtumista maaliskuusta syyskuuhun. Kannattaa ilmoittautua
retkille yms mahdollisimman nopeasti jolloin varmistat että mahdut mukaan. Tarkista jäsenkirjeestä myös kenelle ilmoittaudutaan, niin kaikki sujuu silloin joustavasti.

Kaikkiin RETKIIN JA TAPAHTUMIIN PYYDETÄÄN ILMOITTAUTUMAAN MÄÄRÄAJASSA
tapahtumaesittelyssä mainitulle henkilölle, esittelyssä annettuun sähköpostiin tai puhelinnumeroon
Maksut pyydetään hoitamaan ajallaan yhdistyksen tilille
FI97 5710 8320 0263 65
Mahdollisesta peruutuksesta on syytä ilmoittaa heti esteen ilmaannuttua, niin että jonotuslistalla
olevat pääsevät mukaan. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Katso kirjeen lopusta mitä sillä tarkoitetaan.
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RETKI-JA KULTTUURIJAOSTO
Katso seuraavista tapahtumista mikä sinua kiinnostaa. Ilmoittaudu haluamaasi tapahtumaan
ajoissa ja hoida maksu eräpäivään mennessä. Kerrothan myös ruokarajoitteesi ilmoittautumisen
yhteydessä.
Jaoston vastuuhenkilönä toimii Leena Uttula, puh 044 0331878 tai uttulaleena@gmail.com ja
muina jäseninä Heimo Kumlander, puh 040 5934021 tai heimo.kumlander@gmail.com , Mirja
Hovirinta puh 050 5590162, tai mirja.hovirinta@gmail.com, Erja Lankinen puh 040 0969163
tai erja.lankinen@gmail.com ja Riitta Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 5159229.
TAPAHTUMAT

MAALISKUU
To 28.3. Virkistyspäivä Lohjalla kylpylähotelli Päiväkummussa on valitettavasti jouduttu
peruuttamaan .

HUHTIKUU
VUOSIKOKOUS
Pe 5.4.2018 noin klo 13 alkaen pidetään yhdistyksen vuosikokous T-sairaalan Risto
Lahesmaa- salissa. Sitä ennen klo 11.30 alkaen yhdistys tarjoaa kahvit T-sairaalan kahviossa.
Klo 12.00 on muistiluento, jonka pitää professori Juha Rinne. Sen jälkeen alkaa vuosikokous
Katso ilmoittautumis - ym. tiedot tämän jäsenkirjeen etusivulta.
Ti 9.4. Muutama sananen NAISISTA näyttely Turun Linnassa
Näyttely kertoo Turussa vaikuttaneiden porvarisnaisten ja Turun linnassa asuneen kreivitär
Kristina Katarina Stenbockin kautta naisten elämästä
1600-luvun Turussa. Naisten värikkäiden
elämänkäänteiden kautta piirtyy kuva elämästä aikana,
jolloin kirkko ja yhteiskunta säätelivät käsityksiä
naisten kasvatuksesta ja asemasta, sopivasta
käytöksestä, rakkaudesta ja avioliitosta.
Tarjoamme opastetut kierrokset tähän
mielenkiintoiseen näyttelyyn klo 13 ja 14, molempiin
mahtuu 25 henkilöä. Jokainen maksaa pääsymaksun
itse, joko museokortilla tai 6€ kassalle.
Ilmoittaudu Mirjalle 2.4. mennessä mirja.hovirinta@gmail.com tai p. 050 5590162, ja kerro
kumpaan kierrokseen haluat.
To 25.4. klo 14 Turun kaupunginteatteri ”Komisario Palmun erehdys”
Tule, näe ja koe mestarillinen dekkarikomedia komisario Palmun erehdyksestä. Ohjaus Panu
Rajala ja Palmuna Taneli Mäkelä. Kysy Leenalta peruutuspaikkoja puh 044 0331878 tai
uttulaleena@gmail.com. Maksu 42€ välittömästi yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65
käyttäen viitenumeroa 250420197.
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TOUKOKUU
La 18.5. klo 12.00 Kinopalatsi Ooppera Karmeliittain tarinoita
Met-legenda Karita Mattila palaa elokuvateatteriesityksiin Karmeliittain tarinoissa.
Yannick Nézet-Séguin johtaa John
Dexterin klassisen ohjauksen uskon ja
marttyyriuden musertavasta tarinasta
Ranskan vallankumouksessa. Ooppera
tapahtuu vuosien 1789–94 välisenä
aikana Pariisissa ja Koillis-Ranskassa
sijaitsevassa Compiègnen kaupungissa,
jossa karmeliittanunnien
luostari sijaitsee. Kesto:3 t 40 min.
Väliajalla kahvit kahvila Elviinassa.
Ilmoittaudu 20.4. mennessä Leenalle, uttulaleena@gmail.com tai puh.044 0331878 ja maksa
23.4. mennessä 32 € yhdistyksen tilille FI9757108320026365 käyttäen viitenumeroa 180520196.

Ti 21.5. Retki Hämeenlinnaan ja Iittalan juuri avattuun vuoden 2019 Naivisti-näyttelyyn
Lähtö klo 8.00 Yliopistonkatu 16 ja paluu n. klo 19 samaan paikkaan. Retkellä tutustumme
Hämeenlinnan kaupunkiin ja tulokahvit juomme kahvila Laurellissa. Vierailemme opastetusti
myös itse Hämeen Linnaan ja lounas tarjoillaan Hämeen Linnan Kruununleipomossa. Iittalassa
saamme nähdä vuoden 2019 Naivistinäyttelyn. Se on herkullinen ja hymyn kasvoille tuova
näyttely, jossa jokainen taulu on täynnä pieniä, yllättäviä yksityiskohtia. Näyttelystä poistuu
takuuvarmasti iloisella mielellä ja hymy huulilla. Näyttelyn nimi, Uskalla iloita, tulee suoraan
yleisöltä, vuosien mittaan saadusta palautteesta. Kävijät kertovat
tulleensa näyttelyssä iloiselle mielelle. Samalla otsikko haluaa ottaa
kantaa positiivisuuden ja ilon puolesta. Monen muun tunnetun naivistin
ohella raumalainen runoilija Heli Laaksonen esittäytyy ensimmäistä
kertaa Naivistit Iittalassa -näyttelyssä kuvataiteilijana. Laaksosen
töissä näkyy runoilijalle tyypillinen elämänilo arjessa ja arjen
juhlistaminen naivismiin sopivalla tavalla. Tutustumme alueeseen,
Iittalan Lasimäkeen, laajemmin omatoimisesti. Mm. lasitehtaan
katseluparvelle pääsee vapaasti seuraamaan lasinpuhallusta, voi mm.
tehdä ostoksia Iittalan Outlet myymälässä tai Kultasuklaan
myymälässä. Paluumatkalla poikkeamme aikataulun salliessa myös
Humppilan lasimyymälässä . Retken hinta museokortin omistajille 69€ ja muille 76€.
Museokortti tulee olla retkellä mukana.. Ilmoittaudu mukaan 21.4. mennessä Mirjalle,
mirja.hovirinta@gmail.com tai puh. 0505590162 ja maksa retki 25.4. mennessä yhdistyksen tilille
FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 210520192. Kerro myös ruokarajoitteista.

KESÄKUU
Ke 5.6. Lohjan monikohderetki; lähtö klo 7.30,Yliopistonkatu 16 ja paluu Turkuun klo 19.30
mennessä. Retken alkajaisiksi nautimme aamukahvin Alitalon omenaviinitilalla suolaisen piiraan
kera ja kuulemme tilaesittelyn sekä tarinaa viinin valmistuksesta, sekä maistelemme paria tilan
viiniä. Seuraava kohden on Lohjan Pyhän Laurin kirkko, josta jatkamme oppaan kanssa
kaupunkikiertoajelulle ja lounaalle Lounaskahvila Punakaneliin.
Tytyrin Elämyskaivokseen tutustumme oppaiden johdolla. Kaivoksen 110-tasoon
laskeutuminen on jo kokemus, jonne meidät vie Suomen nopein hissi. Huomioithan
pukeutumisessa, että maan alla 80 m syvyydessä on lämmintä vain +8C astetta. Käveltävä
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matka on noin kilometri ja kävelypohjana on kivisepeli, joten tukevapohjaiset kengät jalkaan!
Maan alla esitettävä valoteos on yksi kierroksen kohokohdista. Kotimatkalla kahvittelemme ja
tutustumme Kasvihuoneilmiöön, joka on ilmiömäinen elämystavaratalo. Ilmoittaudu mukaan
matkalle 21.5.2019 mennessä Erjalle, erja.lankinen@gmail.com tai puh. 0400 969163. Ilmoita
samalla mahdolliset erityisruokavaliot. Retken hinta 67€, sisältää kaiken yllä mainitun ja se tulee
maksaa yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 viimeistään 24.5.2019, käyttäen viitenumeroa
50620197

HEINÄKUU
Ke 31.7. retki Jurmoon. Jurmo on ulkosaaristossa ja on
Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke. Lähdemme
bussilla Turun linja-autoaseman tilausajolaiturilta klo 8.45. Koska
Turun linja-autoasemalta lähtevä bussi tulee Kemiöstä, voi sen
kyytiin nousta Sauvon torilla , Paimiossa Sauvon tiehaarassa tai
Piikkiön pikavuoropysäkillä, suuntana Turku. Linja-autoasemalta
lähtevä bussi suuntaa Nauvon Pärnäisiin ja siellä olemme klo
11. Matka jatkuu yhteysalus Eivorilla Jurmoon, jonne saavumme
klo 14.10. Saarella on opastus, kuulemme tarinoita historiasta ja
nykypäivästä, käymme 1800-luvun puolivälissä rakennetussa
kappelissa ja ruokailemme Jurmo Inn ravintolassa. Tämän lisäksi on vapaata aikaa saarella
kiertelyyn. Eivor lähtee Jurmosta 19.05 ja Pärnäisissä ollaan noin 22.15.. Ilmoita ruokarajoitteesi
ja jos tulet mukaan muualta kuin tilausajolaiturilta, kerro siitä. Ilmoittaudu viimeistään 28.6. Riitalle
riitta.virtanen@fimnet.fi. tai puh 040 5159229. Matkan hinta 80 euroa ja maksa retken hinta
viimeistään 10.7. yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 310720193.

ELOKUU
To 8.8. PYYNIKIN KESÄTEATTERISSA näytelmä "NUOTIN VIERESTÄ”
Lähtö Yliopistokatu 16 klo 14.
Klo16.30 ruokailu teatterilla, esitys alkaa klo 18.00. Kappale on ihmissuhdekomedia, jossa
insinööri Artolla on elämässä selvät sävelet. Vaimo on laatinut oman 5-vuotissuunnitelman johon
kuuluu menestys työelämässä sekä täydellinen perheidylli HETI. Äiti puolestaan laatii oman
suunnitelman. Insinööri Artolla on selvät sävelet määrätietoisen vaimonsa viisivuotissuunnitelman
toteuttajana, kunnes äiti ja kohtalo puuttuvat peliin. Ilmoittaudu Leenalle 15.6. mennessä
uttulaleena@gmail.com tai puh. 044 0331878 ja maksu 70€ 20.6. mennessä yhdistyksen tilille
FI9757108320026365 käyttäen viitenumeroa 80820190

Ke 21.8 HIETANIEMEN HAUTAUSMAA JA AKSELI GALLEN-KALLELAN
TARVASPÄÄN ATELJEELINNA
Lähtö klo 8.30 Yliopistonkatu 16 edestä. Lohjalla aamukahvit . Hietaniemen kauniilla
hautausmaalla tutustumme opastetusti Suomen merkkihenkilöiden muistomerkkeihin
teemalla Suomi 100 vuotta. Aikaa siihen menee reilu 1,5 tuntia. Tämän jälkeen noin klo 13
ruokailemme Hietaniemen alueella sijaitsevassa Hietaniemen Ravintolassa. Aikaa saattaa riittää
hetki myös omatoimiseen liikkumiseen hautausmaan alueella. Klo 15 on varattuna opastettu
tutustumiskäynti Akseli Gallen- Kallelan museoon, Tarvaspään ateljeelinnaan. Päätteeksi
ennen kotimatkaa nautimme paikan viehättävässa kahvila Zoceriassa kahvit ja
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mustikka-vadelmapiirakkaa. Turussa olemme noin klo 19.
Ilmoittaudu 7.8 mennessä Heimolle
heimo.kumlander@gmail.com tai puh 040 5934021. Ilmoita
samalla mahdollinen erikoisruokavalio. Maksa heti 7.8
mennessä retken hinta 60 € tai museokortilla 53 € yhdistyksen
tilille FI9757108320026365 käyttäen viitenumeroa 210820193.

SYYSKUU
Ma 9.9. TUTUSTUMINEN HUS:n UUTEEN LASTENSAIRAALAAN
Lähtö Helsinkiin klo 13, Yliopistonkatu 16. Ajamme suoraan Hus:in Uuteen Lastensairaalaan,
jossa nautimme pientä välipalaa ja kahvia. Uuteen lastensairaalaan tutustumme noin klo 16-18
niin diaesityksin kuin yleisten tilojen esittelyn myötä. Esittelyn päätyttyä lähdemme takaisin
Turkuun , jossa olemme noin klo 20. 30. Ilmoittaudu 28.8.2019 mennessä Heimolle
heimo.kumlander@gmail.com tai puh 040 5934021. Retken hinta on 25 € ja se maksetaan
28.8. mennessä yhdistyksen tilille FI9757108320026365 käyttäen viitenumeroa 90920190.

Ke 18.9 klo 12 VAPAAMUOTOINEN LOUNASTAPAAMINEN KELLARIRAVINTOLASSA
Tapaamme lounaan merkeissä Kellariravintolan, Linnankatu 16, kabinetti Petreliuksessa
Tutustumme toisiimme , tapaamme uusia ja vanhoja työkavereita ja nautimme paikan perinteisen
lounaan. Jokainen maksaa lounaansa itse. Hinta vaihtelee 7,80—10.50 €. Ruokalistan voi
katsoa ravintolan nettisivuilta. Ilmoittaudu 31.8 mennessä Ritvalle , rhimanen@gmail.com , tai
puh 040 8487758
Ti 24.9. KIINNOSTAVA JA VIRKISTÄVÄ PIKNIK- RISTEILY KIERRÄTYSTEEMALLA
Piknik-risteily Viking-linen laivoilla, Amorella-Grace. Menomatkalla meriaamiainen ja ohjelmaa
kokousosastolla. Paluumatkalla buffet-päivällinen ruokajuomineen. Kokoontuminen Viking-linen
terminaalin ryhmäpuolella klo 8.00 paluu Turkuun klo 19.50.
Ilmoittaudu 20.8. mennessä Mirjalle mirja.hovirinta@gmail.com tai 050 5590162 ja kerro koko
syntymäaikasi ja maksa 25.8. mennessä 55 € yhdistyksen tilille FI9757108320026365 käyttäen
viitenumeroa 240920199.
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SITOVA ILMOITTAUTUMINEN. MITÄ SILLÄ TARKOITAMME
Ilmoittautuminen maksullisiin tapahtumiin on sitova. Vaikka maksamisen suhteen ei ole ollut merkittäviä ongelmia, on hallitus halunnut selkeyttä asiaa seuraavasti:
- Tapahtumaan ilmoittautunut jäsen lupautuu maksamaan tapahtuman hinnan määräajassa
ja samalla sitoutuu osallistumaan tapahtumaan. Varaamme hänelle siis paikan retkeltämme.
- Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut henkilö peruuttaa mukaan tulonsa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ei hän luonnollisestikaan joudu maksamaan tapahtuman hintaa.
-Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisen ja maksuajankohdan jälkeen, ja tilalle saadaan
toinen maksava henkilö, ei peruuttanut jäsen joudu korvaamaan yhdistykselle mitään. Jos tilalle ei saada toista henkilö, peritään peruuttaneelta kaikki ne kustannukset mitkä yhdistys on
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siihen mennessä joutunut maksamaan tai jotka tullaan yhdistykseltä perimään. Tämä riippuu
retken kohteen toimintatavoista, joihin yhdistys ei voi vaikuttaa
x x x x x x x

LIIKUNTAJAOSTO
LIIKUNTAJAOSTO tapaa viikoittain maanantaisin kävelyn merkeissä ja tiistaisin jatkuu pilates-jumppa . Kävelyt suuntaavat eri puolille Turkua. Jaoston vetäjä Riitta Virtanen
puh 040 5159229 , sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi ja muina jäseninä Ritva Jansen, Tuire
Johansson, Pirjo Juola, Kaija Kouvo ja Annika Salonen .
TAPAHTUMAT:
Joka maanantaiset kävelyt lähtevät normaalisti klo 10.30 Turun Tuomiokirkolta. Reitin
suunnittelee aina edellisenä viikkona kävelemässä ollut porukka. Kävelyä ei ole 2. Pääsiäispäivänä 22.4. Loppukeväällä kävelyt suuntautuvat erilaisiin lähikohteisiin. Tarkista Fölibussin tarkka lähtöaika keväällä ilmestyvästä uudesta aikataulusta.
29.4. Pirunpesä lentokentän suunnalla, bussi 1 keskustasta 10.05, jäädään pois Hellaksen
kohdalla. Ainakin juotavaa mukaan
6.5. Katariinanlaakso bussi 13 keskusta 10.09 Omat eväät.
13.5. Tuomiokirkolta jokirantaa seuraten Halisten sillalle, josta pohjoisrantaa Kylämäen
kohdalle. Omat eväät varmuuden vuoksi, keskustaan voi tulla kävellen tai bussilla 2 tai
6(Liedosta Naantaliin)
20.5. Ruissaloon Föli-paatilla n.klo 10
27.5. Naantaliin bussilla 6 pääkirjaston edestä klo 10.05. Ruokapaikkaa voidaan suunnitella
bussimatkalla, jäädään pois bussista Kylpylän pysäkillä
Pe 14.6. kesäkävely. Lähtö 10.00 linja-autoaseman tilausajolaiturista, ensiksi mennään Pöytyän
Riihikoskelle Enkelipuistoon, jossa on Kyösti Iitin, etupäässä metallista tekemiä teoksia
mielenkiintoisessa ympäristössä, taiteilija itse esittelee teokset, pääsymaksu on vapaaehtoinen.
Lounas Auran ABC:llä, sen jälkeen jatkamme toisen itetaiteilijan, Veikko Mellasen
patsaspuistoon Auran ja Liedon rajalle, täällä myös taiteilija itse kertoo teostensa tarinat.
Takaisin Turussa olemme n. klo 16. Retken hinta 32€, sisältäen matkan ja ruokailun. Käytössä
on pikkubussi (19h), joten ilmoittaudu nopeasti ja viimeistään 29.5. Riitalle 040-5159229 miel.
tekstiviestillä tai s-postilla riitta.virtanen@fimnet.fi. ja maksa retken hinta viimeistään 7.6
yhdistyksen tilille FI9757108320026365 käyttäen viitenumeroa .140620191.
Ke 31.7 retki Jurmoon , katso tiedot retki- ja kulttuurijaoston tapahtumien kohdalla.
Syksy
2.9. Ruissalo, Kasvitieteellinen puutarha bussi 8 Puutorilta klo 10, jos menee tai 10.30
9.9. Urheilupuisto, kokoontuminen Samppalinnan kesäteatterin portilla klo 10.30
16.9. Kuhankuono Fölillä, pitäisi kulkea 22.9.saakka, Lähtö noin klo 10 , omat eväät
23.9. Kuninkoja Keskustasta bussi 2,2B 10.05 päätepysäkille, omat eväät
Torstaisin klo 10-12 on mahdollisuus viikoittain ylläpitää kuntoaan Kupittaan kuntosalissa,
jossa joku yhdistyksen edustaja on paikalla neuvomassa tarvittaessa laitteiden käytössä. Si6

säänpääsy rannekkeella tai kertamaksulla keilahallin kassalta. Kuntosali tapaamiset jatkuvat viikoittain. Ei kuitenkaan kiirastorstaina 18.4.
Pilates jumppa jatkuu tiistaisin klo 16.30 – 18 U-sairaalan 12.kerroksen aulassa. Pilatesjumpassa on kyse rauhallisesta liikunnasta musiikin soidessa taustalla. Mukaan jumppamatto,
mukavat vaatteet, tossut, pyyheliina niskan alle ja juomapullo. Tilaan mahtuu korkeintaan 30
osallistujaa, kun riittävästi tiivistetään. Ennen kuin menet uutena ensi kertaa mukaan ota yhteyttä
vetäjänä toimivaan Kaija Kouvoon, niin että tilan riittävyys voidaan taata, puh 041 5484433 tai
sähköposti kaija.kouvo@gmail.com Varaohjaaja on Maarit Hagström puh 040 7575385. Pilates-jumppa toistuu joka tiistai samaan aikaan. Kevään viimeinen kerta on 21.5 ja pilatesjumppa jatkuu jälleen syksyllä 10.9. alkaen.
Keilailu jatkuu kesk .klo 12-13 Kupittaan keilahallissa, toistuen viikoittain. Jokainen maksaa itse ratamaksun 11€/ rata. Koska samalla radalle on useampi keilaaja, maksu jakautuu keilaajien kesken. Mahdollinen kenkävuokra on 2€ . Jos
keilailu kiinnostaa ota yhteyttä Riitta Virtaseen puh 040 5159229 , sähköposti
riitta.virtanen@fimnet.fi . tai Kirsti Timoseen puh 050 3666617, sähköposti
kirsti.timonen@gmail.com
x x x x x x

HENGELLINEN PIIRI
Piiri tapaa kerran kuukaudessa, kuukauden toisena tiistaina klo 13 A-sairaalan Hiljaisessa huoneessa pääsisäänkäynnin vieressä. Keskitymme joka kerta eri Raamatun kohtaan, Kokoontumisen kesto kerralla noin tunti. Ella ottaa mielellään vastaan toivomuksia, mitä osallistujat haluavat kokoontumisilta ella.raali@gmail.com tai puh 050 5625119
TAPAAMISET:
Ti 9.4 ja 14.5 alkaen aina klo 13 A-sairaalan hiljaisessa huoneessa
Syksyllä aloitamme 10.9. Tervetuloa mukaan !
Ti 16.4. klo 13 on hiljaisen viikon perinteinen hartaushetki Ekumeenisessa taidekappelissa.
Hirvensalossa. Hiljennymme pääsiäisen sanomaan virsien ja tekstien myötä. Mukana Riitta
Vasenkari, Anja Nurminen musisoimassa sekä Marja-Leena Meller-Mattila
xxxxxxx x

KÄDENTAITOJEN JAOSTO
Käden taitojen jaosto tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina . Se on juuri oikea paikka
sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista käden taidoista esim. virkkaamisesta tai neulomisesta..
Samalla olet mukana hyvässä seurassa ja saat iloa kättesi tuotoksista. Jaoston vetäjinä toimivat
Tuija Taipale puh 0400 934987 ja Arja Kuukkala puh 0500-926044
TAPAAMISET:
Ti 2.4. ja 7.5. klo 13 Tiedustelut ohjelmasta ja tapaamispaikasta Tuija Taipale puh 0400
934987 . Syksyllä aloitetaan taas 3.9.
x x x
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LUKUPIIRI.
LUKUPIIRI tapaa kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13 keskustellen aikaisemmin yhdessä sovitusta kirjasta. Tapaamispaikkana on kahvila Elviina, Yliopistonkatu 15. Kaikki lukemisesta ja kirjoista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Keskustelu saattaa avata kirjasta sellaisia asioita joita et ehkä ole huomannutkaan. Jaoston vetäjinä toimivat Eeva Peri, sähköposti
eeva.peri@pp.inet.fi, puh 0400 960194 ja Karin Järvinen, sähköposti karinjarvinen@gmail.com
tai puh 0400 243728.
TAPAAMISET:

ke 27.3 klo 13.00, tämän kuukauden lukukirja on Anna-Liisa Ahokumpu Viktor
Stanislauksen kolmetoista sinfoniaa
ke 24.4 klo 13.00 Huhtikuun kirjana on Tommi Kinnunen Pintti
ke. 29.5. klo 13.00 Toukokuun kirjana on Satu Vasantola En palaa takaisin koskaan,luulen
ke 28.8. klo 13.00 Elokuun kirjana on Pertti Johannes Palo Kapusiinikapina Kirjoittaja
on tehnyt työuransa Tyksissä ja nyt eläkevuosinaan kirjoittanut tämän esikoisromaanin.
x x x x x x x x x
ILMOITA SÄHKÖPOSTISI JA MUISTA PITÄÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA!
Monella on sähköposti käytössä, vaikka ei olekaan ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle
sihteerille. Kannattaa olla sähköisen jäsenkirjejakelun piirissä sillä näin saat tiedon myös uusista
tapahtumista, joita koskeva tieto ei ole ehtinyt jäsenkirjeeseen. Muista myös, että jos osoitteesi
muuttuu tai vaihdat sähköpostiasi, niin ilmoitat siitä sihteerille. Näin varmistat että saat jäsenkirjeen ja muut tiedotteet keskeytyksettä.
YHDISTYKSEN KOTISIVUT JA TS:N MENOVINKIT
Yhdistyksen tulevia tapahtumia voit katsoa myös yhdistyksen kotisivuilta. Niitä pääset helpoiten katsomaan googlaamalla ”Tyksin seniorit”. Kotisivuille pääsee myös VSSHPn sivuilta kohdasta ammattilaisille ja sivupalkista senioritoiminta tai suoraan osoitteella
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/seniorit. Kotisivuilta löytyy mm. jaostojen esittelyt ja niiden
vastuulle olevat tapahtumat, yhdistyksen säännöt sekä linkki Hospitaalilehteen. Myös TunturiJukolan varaustilanne on esillä . Kotisivuista vastaavat Erja Lankinen puh. 0400 969 163 ja
Mirja Hovirinta puh 050 5590162. Heillä on yhteinen sähköpostiosoite Tykssenioritiedotus@gmail.com , jota toivotaan käytettävän kun yhteydenotto liittyy tiedottamiseen.
Turun Sanomien Menovinkit palstalla maanantaisin kerrotaan yhdistyksen sen viikon tapahtumat.
Jatkossa emme enää ilmoita viikoittain toistuvia säännöllisiä liikuntatapahtumia kuten kävelyä,
pilatesta tai kuntosalia, vaan ainoastaan mahdolliset poikkeustilanteet. Menovinkit palstasta vastaa Erja Lankinen puh. 0400 969 163 tai Tykssenioritiedotus@gmail.com .
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FACEBOOK
Jos olet Facebookissa voit liittyä Tykssenioreiden Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia tietoiskuja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms . Facebook sivuilta on tavoitteena saada myös linkitys
kotisivuille.
SEURAAVA JÄSENKIRJE
Seuraava jäsenkirje lähetetään syyskuun loppupuolella.

ONKO ELÄKKEELLÄ OLEVA TYÖTOVERISI JO YHDISTYKSEN JÄSEN ?
Kun tapaat muita eläkkeellä olevia tyksiläisiä, kysy ovatko jäsenenä Tyksin seniorit ry:ssä. Jos
yhdistys on heille vieras, kerro monipuolisesta toiminnastamme josta varmasti löytyy jokaiselle
jotain, puhumattakaan tasokkaista ja hyvin järjestetyistä mielenkiintoisista retkistä. Yhdistyksen
liittymislomake löytyy Tyks senioreiden kotisivuilta.

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY N HALLITUS

Ohessa hallituksen yhteystiedot!
Puh.joht. Heimo Kumlander

heimo.kumlander@gmail.com ja puh 040 5934021

Varapuh.joht. Mirja Hovirinta mirja.hovirinta@gmail.com ja puh 050 5590162
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:
Ritva Himanen rhimanen@gmail.com ja puh 040 8487758
Jansen Ritva

jansen.ritva@gmail.com

Marja Laine , varainhoitaja marjaannelilaine@gmail.com puh 0400 521021
Erja Lankinen, TS:n menovinkit sivut, Tykssenioritiedotus@gmail.com tai
erja.lankinen@gmail.com puh 040 0969163
Toivo Salmi, toivo.salmi@pp1.inet.fi puh 040 5097037
Riitta Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi ja puh 040 5159229
Varajäsenet:
Charlotte Gardemeister charlotte.gardemeister@gmail.com
Kari Mattila kari.s.mattila@gmail.com
Toimihenkilö:
Sihteeri Taru Luukkala-Viitanen , tyksseniorit.sihteeri@gmail.com ,
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puh 044 0331464
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