TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY

Jäsenkirje1/2020
Helmikuu
Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen
Vuosi 2020 on jo aika pitkällä ja on aika kertoa yhdistyksen hallituksen suunnittelemasta ohjelmasta
keväälle ja kesäksi. Mielenkiintoisia ja monipuolista retkiä ja tapahtumia on taas tarjolla.
Viime syksyn vuosikokous päätti että yhdistyksen jäsenmaksu jäsenille on edelleen 10 euroa. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on 35 euroa. Jäsenmaksu ei ole suuruudella pilattu ja siksi hallitusta
ihmetytti kun viime vuonna maksun jätti maksamatta liki 50 jäsentä. Ethän sinä ole yksi heistä!.

Yhdistys järjestää useita täysin maksuttomia tilaisuuksia tai maksaa opastuksen näyttelyihin.
Jäsenmaksulleen saat varmasti katetta. Huolehdithan jäsenmaksun maksamisesta ajallaan. Tämän
kirjeen liitteenä on erillinen pankkisiirto jäsenmaksun maksamiseksi. Hoidathan maksun yhdistyksen
tilille FI 97 5710 8320 0263 65 viimeistään määräpäivänä 20.3.2020 käyttäen ehdottomasti
viitenumeroa 20320207.
Kevään vuosikokous pidetään perjantaina 17. 4. siten että klo 12 alkaen nautitaan yhdistyksen tarjoamat kahvit T-sairaalan kahviossa, klo 12.30 kuullaan Risto Lahesmaa- salissa professori Johanna Ivaskan esitys Syöpätutkimusta mikroskoopin avulla ja sen jälkeen noin klo
13.15 alkaa varsinainen vuosikokous. Kevään vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on pyydettäessä saatavilla sihteeriltä noin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Ne on luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Kahvitarjoilun vuoksi yhdistyksen jäseniä pyydetään ilmoittautumaan vuosikokoukseen viimeistään 9.4. yhdistyksen sihteeri Taru Luukkala-Viitaselle mieluiten sähköpostitse
tyksseniorit.sihteeri(a)gmail.com tai puh 040 7231525.
Tässä jäsenkirjeessä kerromme tapahtumista maaliskuusta syyskuuhun. Kannattaa ilmoittautua
retkille yms mahdollisimman nopeasti niin varmistat että mahdut mukaan. Tarkista jäsenkirjeestä
myös kenelle ilmoittaudutaan ja laita retken hinta välittömästi maksuun niin kaikki sujuu silloin joustavasti. Hallitus toivoo myös että kun ilmoittaudut maksulliselle retkelle yms olet osaltasi huolehtinut
jäsenmaksustasi .
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 ilmoitettua viitenumeroa käyttäen
Mahdollisesta peruutuksesta on syytä ilmoittaa heti esteen ilmaannuttua, niin että jonotuslistalla
olevat pääsevät mukaan. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Katso alempana mitä sillä tarkoitetaan.
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RETKI-JA KULTTUURIJAOSTO
Ohessa kerromme kevään ja kesän retkistä ja tapahtumista. Ilmoittaudu haluamaasi tapahtumaan
ajoissa ja hoida maksu saman tien, käyttäen ehdottomasti annettua viitenumeroa. Jos retkeen
sisältyy ruokailua, kerrothan ruokarajoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä.
Jaoston vastuuhenkilönä toimii Mirja Hovirinta mirja.hovirinta(a)gmail.com, tai puh 050 5590162,
jäseninä Heimo Kumlander, heimo.kumlander(a)gmail.com tai puh 040 5934021, Erja Lankinen
erja.lankinen(a)gmail.com tai puh 040 0969163 Leena Uttula uttulaleena(a)gmail.com ,tai
puh 040 5222647 ja Riitta Virtanen, riitta.virtanen(a)fimnet.fi tai puh 040 5159229.
TAPAHTUMAT
HELMIKUU
Ke 26.2 Turun Taidemuseo klo 14
Tyksin Seniorit tarjoaa jäsenilleen opastetun kierroksen Turun taidemuseon näyttelyyn
Löytöretkiä. Näyttely sisältää kattavan otoksen Lars Göran Johnssonin
taidemuseolle lahjoittamasta 500 taulun kokoelmasta. Sen
monisärmäisyys kertoo keräilijän liikkuvasta elämäntavasta ja
kiinnostuksesta ajan ilmiöihin. 1970-luvulla lääkärin ja tutkijan työ vei
Johnssonin Yhdysvaltoihin, mikä syvensi hänen suhdettaan abstraktiin
taiteeseen. Sittemmin Suomeen ja Ranskaan asettuneen keräilijän
kokoelma on karttunut mm. pohjoismaisella ekspressiivisellä
maalauksella ja nykyvalokuvalla.
Jokainen maksaa sisäänpääsyn itse joko museokortilla tai seniorihintaan 7 €. Opastuksen
tarjoaa siis yhdistys. Ilmoittautumiset Mirjalle 24.2. mennessä mirja.hovirinta(a)gmail.com
tai 050 5590162
MAALISKUU
To 5.3.2020 klo 18 alkaen vietämme kuplivaa iltaa Viinille Ravintolassa, Humalistonkatu 6
Illan aikana vertaillaan sommelierin johdattelemana eri menetelmillä valmistettuja kuohuviinejä sekä Euroopan tuotantoa uuteen maailmaan: Prosecco Italiasta, valkoinen Cava Espanjasta, Sekt Saksasta, Sauvignon Blancista valmistettu kuohuva Uudesta-Seelannista ja tietenkin aito Samppanja. Arvioidaan myös muita kuohuviinejä suhteessa Samppanjaan. Mikä
tekee Samppanjasta kuohuvien kuninkaan? Juomien lisäksi tarjolla on: * Kotitekoista uunilämmintä piirasta * Kuohuviin sovitetut 4 - lajin runsaat juustotarjottimet * Hedelmiä ja lisukkeita * Vaaleaa leipää. Kokonaisuuden hinta on 65 €. Ilmoittautumiset 26.2.2020 mennessä Erjalle, p.0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com. Maksun eräpäivä 26.2,
tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 50320206
Ke 11.3. Erilainen retki Helsinkiin
Matkan kohteena on Designmuseo, Arkkitehtuurimuseo ja Johanneksen kirkko. Perinteiseen
tapaan menomatkalla nautimme kevytaamiaisen Lohjalla. Designmuseossa tutustumme
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Keräilijät ja kokoelmat näyttelyyn, jossa yleisön eteen
tuodaan ensi kertaa yksityiskeräiljöiden designkokoelmia,
jotka eivät normaalisti ole nähtävillä. Mukana on mm tunnetun keräilijän kauppaneuvos Kyösti Kakkosen keräämää
Gunnel Nymanin lasidesignia sekä suomalaissyntyisen
Chaim ” Poju” Zabludowiczin ja vaimonsa keräämää Alvar
Aallon suunnittelemaa esineistöä. Mukana on myös laaja
kokoelma Oiva Toikan lasitaidetta ja Arabian keramiikkaa. Toinen näyttely Designmuseossa
on Hyvissä käsissä näyttely, jossa neljä nykymuotoilijaa tutustui ensin Suomen Käsityön
Ystävien arkistoon ja sen pohjalta suunnittelivat uusia teoksia ja tuotteita, joissa yhdistyvät
perinteiset käsityötekniikat sekä teknologia. Tutustumme opastetusti läheiseen Johanneksen kirkkoon. Se valmistui 1891 ja on Suomen suurin kivikirkko. Alttaritauluna on Eero Järnefeltin Taivaallinen Ilmestys. Kolmantena kohteena on samalla alueella sijaitseva Arkkitehtuurimuseo. Siellä päänäyttelynä on Alvar Aallon suunnittelun harvinaisempi puoli: arkkitehtuurin yhteys ympäröivään maisemaan ja luontoon. ja toinen näyttely vie matkalle Suomen
arkkitehtuurin vuosikymmeniin, eri kausien tyylipiirteisiin, materiaaleihin ja sisustukseen.
Ruokailemme Sea Horsen legendaarisessa ravintolassa, jossa on vieraillut lukematon määrä tunnettuja ihmisiä.
Lähtö klo 8 Tuomiokirkkotorilta. Takaisin palaamme klo 19 mennessä. Ilmoittautumiset
3.3.2020 mennessä Heimolle puh.040 5934021 tai heimo.kumlander(a)gmail.com . Retken
hinta 60€, museokortilla 47€ . Maksun eräpäivä 3.3, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 110320201
HUHTIKUU
Ke 1.4.2020 klo 14 Turun Pääkirjasto tutuksi
Kirjasto tarjoaa paljon muutakin kuin vain kirjoja. Lähde mukaan tutustumiskäynnille Turun Pääkirjastoon yksin tai kaverin kanssa. Kierrämme oppaan johdolla ja saamme kuulla kirjastorakennuksien historiasta ja siellä olevasta taiteesta sekä kirjaston monipuolisista palveluista, jotka digitekniikka mahdollistaa.
Ilmoittautumiset Erjalle 20.3.2020 mennessä, puh. 0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com
Pe 17.4. Kevätkokous Risto Lahesmaa salissa.
Kahvitus klo 12 alkaen, 12.30 Professori Johanna Ivaskan luento ja noin klo13.15 alkaa vuosikokous.
Katso tarkemmat tiedot jäsenkirjeen alussa.
TOUKOKUU
To 7.5.2020 Kotiseuturetki Lietoon
Lähdemme klo 10 Tuomiokirkon edestä bussilla kohti Lietoa.
Ensimmäisenä kohteena Vilkkimäen Kahvimuseo, jossa kuulemme mielenkiintoisia kahviin liittyviä tarinoita ja juomme kahvit. Seuraavaksi käymme oppaan johdolla Liedon kirkossa. Lounas nautitaan Ravintola Lundossa. Ruokailun jälkeen siirrymme
Vanhalinnan alueelle, joka on Suomen laajimmin tutkittu ja löydöiltään rikkain muinaislinna. Perillä museoon tutustuminen ja
lisäksi opas kertoo alueen arkeologiasta ja monipuolisesta kas3

villisuudesta. Takaisin Tuomiokirkolla olemme noin klo 16. Ilmoittautumiset 27.4.2020 mennessä
Erjalle, p.0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com. Retken hinta on 30€, museokortilla 26,50€ .
Maksun eräpäivä 27.4, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 70520206.
Su-ma 17.-18.5. Tallinnan matka
Lähde mukaan Tyksin Seniorien keväiselle matkalle Tallinnaan 17-18.5.2020
Su 17.5. Lähtö klo 7.00 omalla bussilla Tuomiokirkkotorilta. Laiva Tallink Megastar klo 10.30-12.30
Helsinki Länsisatama- Tallinna satama D terminaali. Aamiainen laivalla. Opastettu kieroajelu klo
12.45-14.15. Majoittuminen hotelli Viruun. Ooppera La Traviata Estonia teatterissa klo 17.00-20.00,
jos olet varannut lipun. Illallinen Maikrahvissa klo 20.30.
Ma 18.5. Aamiainen hotellilla. Paluulaiva Tallink Megastar lähtee Tallinnasta klo 16.30. Helsingistä bussilla kohti Turkua, jossa perillä n. 21-21.30.
Ilmoittautumiset 9.4.2020 mennessä Mirjalle, p.050 5590162 tai mirja.hovirinta(a)gmail.com. Kerro nimesi, matkakumppanisi nimi, syntymäaika/-ajat. Passi tai EU:n virallinen henkilökortti mukaan.
Matkan hinta 240€/hlö 2hh, yhden hh +35€. Jos olet ilmoittanut meneväsi oopperaan, lipun hinta
on 22€ . Varausmaksu 40€ heti ilmoittautumisen jälkeen, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 170520203. Loppumaksun eräpäivä 9.4. tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 170520203.
KESÄKUU
To 4.6. Toisenlainen Tuusulanjärven ja Järvenpään retki
Lähde mukaan retkellä, jossa tutustutaan kolmeen mielenkiintoiseen
kohteeseen. Menomatkalla nautimme perinteiseen tapaan kevytaamiaisen Lohjalla. Ensimmäiseksi suuntaamme Alvar Aallon suunnittelemaan säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkosen museokotiin
Villa Kokkoseen. Siellä muusikkopariskunta esittelee kotia ja säävarauksella tutustutaan myös pihapiiriin. Taitelijakotikierros huipentuu
muusikkoparin pienoiskonserttiin. Nautimme Villa Kokkosessa
myös lounaan ja kakkukahvit. Koska vierailemme kodissa, vieraiden

toivotaan tuovan omat villasukat tai sisätossut.
Piikkikorot on kielletty. Täältä siirrymme Tuusulaan, Suvirantaan, joka on taiteilija Eero Järnefeltin 1900 luvun alussa rakennuttama ja asuttama koti. Suvirannan ilme on säilynyt nykypäiviin saakka hyvin alkuperäisenä, vaikka talo on aina ollut asuttu koti. Se on vasta muutama vuosi sitten siirtynyt Tuusulan kunnalle, mutta on edelleen myös yksityiskoti. Kierroksella kerrotaan Eero ja Saimi
Järnefeltistä sekä esitellään ateljeekodin taidetta ja esineistöä. Tämän jälkeen menemme Järvenpään taidemuseoon, jossa kerrotaan Suvirannan taiteilijakodin 120- vuotisesta historiasta
minkä lisäksi esillä on myös Eero Järnefeltin taidetta niin Järvenpään taidemuseon kokoelmista
kuin yksityiskokoelmista. Lähtö klo 8 Tuomiokirkkotorilta ja paluu noin klo 19. Ilmoittaudu Heimolle
25.5 mennessä heimo.kumlander(a)gmail.com tai puh .040 5934021. Maksa retken hinta 76€ tai
museokortilla 57 € viimeistään 25.5. yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen viitenumeroa 40620204
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HEINÄKUU
Ke 8.7 retki Seiliin
Lähtö 9.30 Läntinen rantak. 37 ravintola Nerån kohdalta, saavumme Seiliin 11.15. Siellä meitä vastassa on senioriystävämme Eila Flinkman, joka tuntee saaren kuin omat taskunsa. Hän opastaa
meitä kahdessa ryhmässä, toinen ryhmä kierroksella ja toinen lounaalla. Laivarannasta kirkolle on
reilu 1 km, kävelykengillä pärjää. Saarella on Pro Seilin pitämä kioski.
Retken hinta 50€ (laivamatka ja lounas). Lisäksi keräämme laivalla vapaaehtoisen 10€ maksun,
joka kattaa mm. kirkon sisäänpääsyn.
Kotiin lähdemme 16.30 ja Turussa ollaan klo 18.15. Ilmoittaudu Riitalle 24.6. mennessä
riitta.virtanen(a)fimnet.fi tai puh 040 5159229. Maksa retken hinta 24.6 yhdistyksen tilille
FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 80720203
Huom. ruokarajoitukset ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä
To 30.7. Kesäteatterimatka Valkeakoskelle, jossa Aira-musikaali
Lähtö klo 9.30 Tuomikirkkotorilta .Ruokailemme klo 12 kesäteatterin ravintolassa ja klo 14 alkaa
musikaali AIRA, Aira Samulinista ja hänen elämästään kertova esitys. Yli 90 vuoden mittainen
tarina alkaa Raja-Karjalan sota-ajasta ja vie Helsingin tanssipiirien kautta kohti tätä päivää. Saamme nähdä kuinka Airan menestyksekäs ura viihteen ja muodin parissa on syntynyt 40- ja 50-luvun
Suomessa. Musikaalissa käsitellään myös elämän tragedioista selviämistä sekä Airan loppumatonta
intohimoa tanssia, luovuutta ja mielen hyvinvointia kohtaan. Ilmoittaudu Leenalle 22.6 mennessä
uttulaleena(a) gmail.com tai puh 040 5222647. Maksa retken hinta 68€ viimeistään 22.6 yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 300720200
ELOKUU
TI 11. 8 klo 13 Anu Pentikin näyttely
Tutustumme opastetusti Wäinö Aaltosen museossa esillä olevaan keraamikko Anu Pentikin näyttelyyn. Jokainen maksaa sisäänpääsymaksunsa itse ja yhdistys maksaa opastuksen. Ilmoittaudu
3.8 mennessä Erjalle puh. 0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com..
Ke 26.8. Axel Haartmanin taidetta ja kulttuurihistoriaa Naantalissa
Retkeilemme naapuriin Naantaliin, jonka museorakennukset sekä luostarinäyttely tulevat tutuiksi opastetulla kierroksella. Tutustumme Naantalin luostarikirkkoon sekä keskiaikaisen birgittalaisluostarin sijaintipaikkaan.
Käymme Axel Haartmanin taiteilijakodissa, joka on säilynyt alkuperäisasussaan ja on yhä koti upeille taideteoksille. Päivän kruunaa herkullinen
lounas Naantalin Merisalissa. Lounaan jälkeen on hetki aikaa tutustua
Naantalin vanhan kaupungin ostosmahdollisuuksiin ja taidegallerioihin. Lähtö
Turusta Tuomiokirkkotorilta klo 9 ja paluu Turkuun n. klo 15.30 Ilmoittaudu
Mirjalle 19.8 mennessä mirja.hovirinta(a)gmail.com tai 050 5590162 ja kerro
samalla onko sinulla museokortti, ja maksa 57€, (museokorttilaisille hinta on 50 €) yhdistyksen tilille
FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen ehdottomasti viitenumeroa 260820208
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SYYSKUU
La19.9 klo 14 CABARET MUSIKAALI Turun kaupunginteatteri
Ilmoittaudu Leenalle 17.8 mennessä uttulaleena(a) gmail.com tai puh 040 5222647.ja maksa
heti 17.8. esityksen hinta 52 € yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen ehdottomasti
viitenumeroa 190920207.
ENNAKKOTIETOJA tulevasta
Ke 9.9 on suuntana Helsingin Hietaniemen hautausmaa ja ennen kaikkea sen taiteilijakukkula
johon tutustumme opastetusti. Muu osa päivän retkestä on vielä mietinnässä
Ti 10.11. menemme Helsinkiin Didrichsenin taidemuseoon tutustumaan opastetusti Vincent
van Gogh`in Tie taiteilijaksi näyttelyyn, joka viimeistelee museon 55. juhlavuoden.. Näyttelyn
ytimen muodostaa valikoima taiteilijan uran alkuvaiheen piirustuksia. Retken muu ohjelma on vielä
työn alla.
Varaa päivät almanakastasi jos retket kiinnostavat. Lisätietoa saat syksyn jäsenkirjeestä ja myös
sähköisen viestinnän kautta.

Jäsenkirjeen lopussa on yhteenveto kaikkien retkien ja tapahtumien ilmoittautumis- ja
maksuaikataulusta. Voit irrottaa sen ja pitää esille niin että varmasti muistat ilmoittautua ja maksaa retken hinnan ajoissa!
.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN. MITÄ SILLÄ TARKOITAMME
Ilmoittautuminen maksullisiin tapahtumiin on sitova. Vaikka maksamisen suhteen ei ole ollut merkittäviä ongelmia, on hallitus halunnut selkeyttä asiaa seuraavasti:
- Huomaa että tapahtumaan ilmoittautuminen ja sen maksaminen on nyt määritelty samaksi
päiväksi. Helppoa. Kun ilmoittaudut ja mahdut mukaan, niin laita retken hinta saman tien maksuun
erääntymään eräpäivänä. Ei tarvitse myöhemmin miettiä onko maksanut vain ei..
- 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 siihen
mennessä joutunut maksamaan tai jotka tullaan yhdistykseltä perimään. Tämä riippuu retken kohteen toimintatavoista, joihin yhdistys ei voi vaikuttaa. Asia selvitetään peruuttamaan joutuneen
kanssa tapauksittain.
LIIKUNTAJAOSTO
LIIKUNTAJAOSTO tapaa viikoittain maanantaisin kävelyn merkeissä ja tiistaisin jatkuu pilatesjumppa . Kävelyt suuntaavat eri puolille Turkua. Jaoston vetäjä Riitta Virtanen puh 040 5159229 ,
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sähköposti riitta.virtanen(a)fimnet.fi ja muina jäseninä Ritva Jansen, Tuire Johansson, Pirjo Juola,
Kaija Kouvo ja Annika Salonen .

TAPAHTUMAT:
Maanantaiset kävelyt lähtevät normaalisti klo 10.30 Turun Tuomiokirkolta. Reitin suunnittelee aina
edellisenä viikkona kävelemässä ollut porukka. Kävelyä ei ole 2. Pääsiäispäivänä 13.4. Loppukeväällä kävelyt suuntautuvat maanantaisin lähikohteisiin seuraavasti:

. 20.4. Urheilupuisto, tapaamme klo 10.30, pääportilla virastotalon takana.
- 27.4. Naantali, bussi nro 7 tai 6, lähtee n klo 10 kirjaston edestä, mennään Kuparivuorelle ja sieltä
”lemmenpolkua” alas vanhaan kaupunkiin.
- 4.5. Katariinanlaakso, Annika opastaa. Lähtö bussi nro 13, n klo 10 Linnankadulta ,läheltä Aurakadun kulmaa
-11.5. Kuninkoja, bussi nro 2/2B, klo 10. Pirjo J. opastaa
-18.5. Kuhankuono, bussi nro 21 tai 23 klo 10 Puutorilta, takaisin paluu noin klo 15
- 25.5. Ruissaloon ens. vesibussilla klo 10
Torstaisin aamupäivällä on mahdollisuus viikoittain ylläpitää kuntoaan Kupittaan kuntosalissa.
Jos haluat varmistaa että yhdistyksen edustaja on paikalla neuvomassa laitteiden käytössä , tarkista
tilanne joko Riitalta (puh 040 5159229 ) tai Annikalta ( puh 050 5340837). Sisäänpääsy rannekkeella tai kertamaksulla keilahallin kassalta. Kuntosali tapaamiset jatkuvat viikoittain. Ei kuitenkaan
kiirastorstaina 9.4.
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 varmistaa puh 041 5484433 tai sähköposti kaija.kouvo(a)gmail.com. Varaohjaaja on Maarit Hagström puh 040 7575385. Pilates-jumppa
toistuu joka tiistai samaan aikaan. Kevään viimeinen kerta on 19.5 ja pilatesjumppa jatkuu jälleen
syksyllä 8.9. 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 Kirsti Timoseen puh 050 3666617, sähköposti
kirsti.timonen(a)gmail.com tai Riitta Virtaseen puh 040 5159229, sähköposti
riitta.virtane(a)fimnet.fi .

HENGELLINEN PIIRI
Piiri tapaa kerran kuukaudessa, kuukauden toisena tiistaina klo 13 A-sairaalan Hiljaisessa huoneessa pääsisäänkäynnin vieressä. Keskitymme joka kerta eri Raamatun kohtaan. Kokoontumisen
7

kesto noin tunti.Ella ottaa mielellään vastaan osallistujien toivomuksia tapaamisen sisällöstä
ella.raali(a)gmail.com tai puh 050 5625119
TAPAAMISET:
Ti 10.3. , 14.4 ja 12.5 alkaen aina klo 13 A-sairaalan hiljaisessa huoneessa
Syksyllä aloitamme 8.9. Tervetuloa mukaan !
Ti 7.4. klo 12 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

KÄDENTAITOJEN JAOSTO
Käden taitojen jaosto tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina . Se on juuri oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut erilaisista käden taidoista. Olet mukana samanhenkisten tapaamisessa ja
saat iloa kättesi tuotoksista. Jaoston vetäjinä toimivat Tuija Taipale puh 0400 934987 ja Arja
Kuukkala puh 0500 926044
TAPAAMISET:
Ti 3.3 , 7.4. ja 5.5. klo 13 Tiedustelut ohjelmasta ja tapaamispaikasta Tuija Taipale puh 0400
934987 . Syksyllä aloitetaan taas 1.9.
LUKUPIIRI.
LUKUPIIRI tapaa kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13 keskustellen aikaisemmin yhdessä
sovitusta kirjasta. Tapaamispaikkana on kahvila Qwensel apteekkimuseon yhteydessä. Kahvilaan
pääsee joustavasti Linnankadun puolelta ,kaupungintalon puistikon vierestä. 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(a)pp.inet.fi, puh 0400 960194 ja Karin Järvinen, sähköposti karinjarvinen(a)gmail.com tai
puh 0400 243728.
TAPAAMISET
ke 26.2 klo 13.00, tämän kuukauden lukukirja on Kazuo Ishiguro`n Ole luonani aina
.ke 25.3 klo 13.00 Maaliskuun kirjana on Sally Salmisen Katrina, Juha Hurmeen kääntämänä
ke 29.4. klo 13.00 Huhtikuun kirja on Muriel Barbery`n Siilin eleganssi.
ke 27.5. klo 13.00 Toukokuun kirja sovitaan myöhemmin. Kysy siitä vastuuhenkilöiltä tai katso yhdistyksen kotisivuilta.
Syksyllä aloitetaan ke 26.8.klo 13 kahvila Qwenselissä.
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ILMOITA SÄHKÖPOSTISI JA MUISTA PITÄÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA!
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että ryhdymme enenevästi käyttämään sähköpostia tiedottamisessa. Monella on sähköposti käytössä, mutta ei ole ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle sihteerille. Kannattaa olla sähköisen jäsenkirjejakelun piirissä sillä näin saa tiedon myös uusista tapahtumista, joita koskeva tieto ei ole ehtinyt jäsenkirjeeseen. On myös joitakin jäseniä jotka ilmeisesti
ovat vaihtaneet sähköpostiosoitteensa , mutta eivät ole ilmoittaneet siitä sihteerille tai eivät ole
puhdistaneet postilaatikkoaan riittävästi, niin että sähköposti ei pääse perille. Muista siis, jos
osoitteesi muuttuu tai vaihdat sähköpostia, 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 Tunturi- Jukolan
varaustilanne on esillä. Kotisivuista vastaavat Erja Lankinen puh. 0400 969 163 ja Mirja Hovirinta
puh 050 5590162. Heillä on yhteinen sähköpostiosoite Tykssenioritiedotus(a)gmail.com ,jota toivotaan käytettävän kun yhteydenotto liittyy tiedottamiseen.
Turun Sanomien Menovinkit palstalla maanantaisin kerrotaan yhdistyksen sen viikon tapahtumat.
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(a)gmail.com.
FACEBOOK
Jos olet Facebookissa voit liittyä Tykssenioreiden Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia tietoiskuja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms.
SEURAAVA JÄSENKIRJE
Seuraava jäsenkirje lähetetään syyskuun alkupuolella.
ONKO ELÄKKEELLÄ OLEVA TYÖTOVERISI JO YHDISTYKSEN JÄSEN ?
Kun tapaat muita eläkkeellä olevia tyksiläisiä, kysy ovatko jo 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 lähialueille tai hieman kauemmas. Yhdistyksen liittymislomake löytyy Tyks senioreiden kotisivuilta.

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY N HALLITUS
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Ohessa hallituksen yhteystiedot!
Puh.joht. Heimo Kumlander heimo.kumlander(a)gmail.com ja puh 040 5934021
Varapuh.joht. Mirja Hovirinta mirja.hovirinta(a)gmail.com ja puh 050 5590162
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:
Ritva Himanen rhimanen(a)gmail.com ja puh 040 8487758
Ritva Jansen jansen.ritva(a)gmail.com ja puh 050 5588557
Marja Laine varainhoitaja marjaannelilaine(a)gmail.com puh 0400 521021
Erja Lankinen TS:n menovinkit sivut, Tykssenioritiedotus(a)gmail.com tai
erja.lankine(a)gmail.com puh 040 0969163
Toivo Salmi toivo.salmi(a)pp1.inet.fi puh 040 5097037
Riitta Virtanen riitta.virtanen(a)fimnet.fi ja puh 040 5159229
Varajäsenet:
Charlotte Gardemeister charlotte.gardemeister(a)gmail.com ja puh 045 6749801
Toimihenkilö:
Sihteeri Taru Luukkala-Viitanen tyksseniorit.sihteeri(a)gmail.com ,
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puh 040 7231525

YHTEENVETO
RETKIEN JA TAPAHTUMIEN

ILMOITTAUTUMIS – JA MAKSU TIEDOT.

To 5.3 Kupliva ilta Turussa
Ilmoittautumiset 26.2.2020 mennessä Erjalle, p.0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com. Kokonaisuuden hinta 65€
Maksun eräpäivä 26.2, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 50320206

Ke 11.3 Erilainen retki Helsinkiin
Ilmoittautumiset 3.3.2020 mennessä Heimolle p.040 5934021 tai heimo.kumlander(a)gmail.com. Retken hinta 60€, museokortilla 47€
Maksun eräpäivä 3.3, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 110320201

To 7.5 Kotiseuturetki Lietoon
Ilmoittautumiset 27.4.2020 mennessä Erjalle, p.0400 969 163 tai erja.lankinen(a)gmail.com.
Retken hinta on 30€, museokortilla 26,50€
Maksun eräpäivä 27.4, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 70520206

Su-ma 17.-18.5 Tallinnan matka
Ilmoittautumiset 9.4.2020 mennessä Mirjalle, p.050 5590162 tai mirja.hovirinta(a)gmail.com. Nimi,
matkakumppanisi nimi, syntymäaika/-ajat. Passi tai EU:n virallinen henkilökortti mukaan. Retken
hinta 240€/hlö 2hh yhden hh +35€. Oopperalippu 22€. Varausmaksu 40€ heti ilmoittautumisen
jälkeen, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 170520203
Loppumaksun eräpvä 9.4, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 170520203

To 4.6 Toisenlainen Tuusulanjärven ja Järvenpään retki
Ilmoittautumiset 25.5 mennessä Heimolle, p.040 5934021 tai
heimo.kumlander(a)gmail. Retken hinta 76€, museokortilla 57€.
Maksun eräpäivä 25.5, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 40620204
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Ke 8.7 Retki Seiliin
Ilmoittautumiset 24.6 mennessä Riitalle, p.040 5159229 tai
riitta.virtanen(a)fimnet.fi. Retken hinta 50€.
Maksun eräpäivä 24.6, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 80720203

To 30.7. Kesäteatterimatka Valkeakoskelle, jossa Aira-musikaali
Ilmoittautumiset 22.6 mennessä Leenalle, p.040 5222647 tai
uttulaleena(a) gmail.com. Retken hinta 68€.
Maksun eräpäivä 22.6, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 300720200

Ke 26.8 Axel Haartmanin taidetta ja kulttuurihistoriaa Naantalissa
Ilmoittautumiset 19.8 mennessä Mirjalle, p.050 5590162 tai mirja.hovirinta(a)gmail.com. Retken
hinta 57€, museokortilla 50€.
Maksun eräpäivä 19.8, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 260820208

La 19.9 klo 14 Cabaret musikaali Turun kaupunginteatteri
Ilmoittautumiset 17.8 mennessä Leenalle, p.040 5222647 tai
uttulaleena(a) gmail.com. Näytöksen hinta 52€
Maksun eräpäivä 17.8, tili FI97 5710 8320 0263 65, viitenumero 190920207
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