TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY.
Jäsenkirje 2 /2019
Syyskuu

Hyvä Tyks senioreiden jäsen
Kesällä nautittiin lämmöstä ja oltiin rennosti . Nyt onkin mukava suunnitella mihin yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin tai retkiin haluaa osallistua . Tule mukaan tapaamaan entisiä työkavereita.

On hienoa kertoa että yhdistyksemme viettää 20-vuotisjuhlaa
keskiviikkona 20.11. 2019 alkaen klo 18 Valtion virastotalon Aitiopaikassa. Juhlasta on
tämän kirjeen mukana erillinen kutsu ja ilmoittautumisohjeet. Tule mukaan juhlimaan
ja viettämään mukava ilta tutussa seurassa.
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 Mirja Hovirinta puh 050 5590162 tai
mirja.hovirinta@gmail.com, ja muina jäseninä Heimo Kumlander, puh 040 5934021 tai heimo.kumlander@gmail.com , Erja Lankinen puh 040 0969163 tai erja.lankinen@gmail.com ja Riitta
Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 5159229, Leena Uttula, puh 040-5222647. Huom
uusi puh numero ! tai uttulaleena@gmail.com
TAPAHTUMAT:
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. KYSY PERUUTUSPAIKKOJA!
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KE 9.10. KLO 10 TAI KLO 13 KERRO SE KUKKASIN
Kukkakimpun sidontaa tai kukka-asetelman tekoa harjoitellaan floristin opastamana Bloomworksin
tiloissa, Vähäheikkiläntie 56 C, Turku. Kurssilta saa uusia kokemuksia, positiivisia onnistumisen
tunteita ja mukaansa itse tehdyn kukkatyön. Kurssi kestää 1 ½ - 2 tuntia ja 40€ hintaan sisältyy
myös kahvitarjoilu. Kurssimaksu maksetaan paikan päällä. Valitse mieleisesi kurssi ja ilmoittaudu
mukaan. Sitovat ilmoittautumiset Erjalle 1.10. mennessä erja.lankinen @gmail.com tai puh. 0400
969 163
Kukkakimpun sidontakurssi alkaen klo 10 - kurssilla opetellaan sitomaan kaunis kukkakimppu
spiraalitekniikalla - käytössä 10-15 kukkaa ja erilaisia vihreitä
Kukka-asetelman tekoa alkaen klo 13 - kurssilla tehdään leikkokukista asetelma oasiskukkasieneen tai verkkopohjaan - muovinen asetelma-astia sisältyy hintaan, mutta voit tuoda
mukanasi oman astian/maljakon (vedenpitävä ja läpinäkymätön kulhomainen astia, halkaisija n.
15-25 cm ja reunan korkeus noin 5-12 cm.) Ota mielellään mukaan kori tai laatikko asetelman
kotiinkuljetusta varten.

KE 30.10. SALON PROVINSSITEATTERI TOHTORI ZIVAGO
Tohtori Živago on henkeäsalpaava rakkaustarina toivosta ja
unelmista taustanaan kansannousun raakalaismaiset tapahtumat Venäjällä 1910-luvulta. Boris Pasternakin vuonna 1956
ilmestynyt klassikkoromaani ja siitä vuonna 1965 tehty elokuva
Tohtori Živago on yksi maailman rakastetuimmista teoksista.
Lähtö Saloon klo 17.45 Tuomiokirkkotorilta, esitys alkaa klo 19
ja kestää 3 h. Hinta 52€, sisältää lipun, matkan ja väliaikatarjoilun. Lippuja on varattu 30. Ilmoittaudu Riitalle
MAHDOLLISIMMAN PIAN, VIIMEISTÄÄN 26.9 riitta.virtanen@fimnet.fi tai tekstarilla p. 040
5159229 ja maksa 52€ ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 301020190.
KE 20.11. KLO 18 TYKSIN SENIORIEN 20-V JUHLA
Virastotalon Aitiopaikassa. Katso erillinen kutsu.
PE 29.11 KLO 13.30 YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
T-sairaalan Risto Lahesmaa- salissa. Ennen kokouksen alkua klo 12 alkaen on
yhdistyksen tarjoama kahvitus vuosikokoukseen osallistuville. Sen jälkeen terveydenhoitaja Milja Heinonen puhuu kokemuksistaan SPR:n lähettiläänä Afrikassa, Aasiassa, Kosovassa ja muulla otsikolla Minä lähdin maailmalle. Esityksen jälkeen noin klo 13.30 alkaa vuosikokous, jonka kutsu ja asialista on liitteenä. Halukkaat voivat pyytää pari viikkoa ennen kokousta vuosikokouksessa käsiteltävää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sihteeriltä, puheen- tai varapuheenjohtajilta tai katsoa ne kotisivuiltamme.
Ilmoittaudu vuosikokoukseen viimeistään pe 22.11.2019 sihteerille puh 040 7231525 ( huom! uusi
numero ) mieluiten tekstarilla tai sähköpostilla tyksseniorit.sihteeri@gmail.com
TI 10.12 klo 18 TURUN KAUPUNGINTEATTERISSA TANSSIEN TÄHTIIN SHOW
Suosittu Tanssien Tähtiin show saa lisänäytöksiä syksyllä 2019! Tunnin show täynnä tanssin taikaa
ja glamouria tuo samalle lavalle tanssimaan Ansku Bergströmin, Marko Keräsen, Kia Lehmuskosken, Jurijs Trosenkon, Jutta Heleniuksen, Sami Heleniuksen, Saana Akiolan, Katri Mäkisen sekä
Mikko Ahdin ja Jani Rasimuksen. Shown ensi-ilta oli keväällä. Koska kyseessä on vierailunäytös,
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ilmoittautua täytyy jo 9.10 ja liput tulee maksaa heti ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittaudu siis nopeasti Leenalle uttulaleena@gmail.com tai p. 0405222647 HUOM UUSI PUH NUMERO ! ja maksa
lipun hinta 38 € yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 101220190

TO 12.12. KLO 14.30 PERINTEINEN PUUROJUHLA
Tyksin Seniorien yhteistä virkistävää puurojuhla vietetään U-sairaalan ruokasalissa klo 14.30.-17. Tilaisuus on Tyksin seniorit ry:n jäsenille maksuton. Ohjelmassa Tyksin tervehdys, jonka tällä kertaa tuo sairaanhoitopiirihallituksen puheenjohtaja Pia Elo, musiikkia, arvonta ,joulupuuro ja kahvi.
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä Ritva Jansenille: jansen.ritva@gmail.com
tai p. 050 5588557

TO 9.1.2020 TAIDERETKI KIASMAAN JA HELSINGIN TAIDEMUSEOON
Lähtö klo 8.00 Tuomiokirkkotorilta. Lohjan ABC:llä pysähdymme aamiaiselle . Kiasmaan tutustumme opastetusti yleisellä tasolla ,mutta pääkohteena on ”Yhteiseloa” –kokoelmanäyttely joka tutkii
ihmisen suhdetta ympäristöön . Siinä kuvataan millaisena luonto näyttäytyy nykytaiteen teoksissa ja
millainen on ihmisen suhde muihin lajeihin Tämän jälkeen noin klo 12 ruokailemme ja sen jälkeen
suuntaamme läheiseen Helsingin Taidemuseoon HAMiin, jossa tutustumme opastetusti Ellen Thesleffin ja Tove Janssonin näyttelyihin.
Ellen Thesleff (1869–1954) on Suomen kultakauden valovoimaisimpia
taiteilijoita. Thesleff oli poikkeuksellisen vahva ja itsenäinen nainen,
joka tiesi jo varhain haluavansa maalariksi. Hän aloitti taideopintonsa
15-vuotiaana Suomessa ja jatkoi niitä Pariisissa Hän oli maamme ensimmäisiä symbolisteja ja ekspressionisteja – värin, valon ja liikkeen
kuvaamisen mestari. Hän oli kosmopoliitti, joka oli kotonaan niin Suomessa, Pariisissa kuin Firenzessä. Suomessa tärkeä paikka oli kesäateljee Casa Bianca Ruoveden Muroleessa.
HAM on omistanut osan tiloistaan Tove Janssonin (1914–2001) tuotannon ja elämän esittelylle. Näyttelyn ripustuksessa freskot Juhlat kaupungissa ja Juhlat maalla sekä Auroran sairaalan seinämaalauksen luonnokset saavat rinnalleen Strömbergin Pitäjänmäen
tehtaan seinämaalaukset Lepo työn jälkeen ja Sähkö.
Takaisin Turussa olemme noin klo 18.30 -19
Matkan hinta on 68 euroa jos ei ole museokorttia ja museokortilla 45 euroa
Ilmoittaudu 20.12 mennessä Heimolle mieluummin sähköpostilla heimo.kumlander@gmail.com tai
tekstiviestillä puh 040 5934021. Ilmoita samalla mahdollinen erikoisruokavalio. Maksa 27.12
mennessä retken hinta yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 9120208
TAMMIKUU 2020
Turun Kaupunginteatterissa Amelie . Teatterilta ei vielä ole saatu tarkempia tietoja esitysaikataulusta joten esitystiedot kerrotaan niiden selvittyä yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostilla. Tilanteesta
voi tiedustella Leena Uttulalta myöhemmin lokakuun .puolella uttulaleena@gmail.com tai
puh. 040 5222647 HUOM UUSI PUH NUMERO
TO 6.2.2020 KLO 10 VIERAILU TURUN KESKUSPALOASEMALLE,
Eerikinkatu 35. Palomuseon ja nykytilanteen esittely alkaen klo 10. Turun keskuspaloaseman yhteydessä sijaitseva Museotila Kellari kertoo pelastustoimen historiasta, 1800-luvun lopulta tähän
päivään saakka. Museotila Kellarissa pääset tutustumaan muun muassa kahden merkittävän palo
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päällikön Karl Arellin ja Ilmari Juvakosken taipaleeseen palolaitoksella. Heidän aikaiset esineet piirtävät hyvin kuvaa siitä, millaista palolaitoksen toiminta on aikoinaan ollut. Museossa voit nähdä miltä näyttävät maamme ensimmäiset hevosvetoiset sairaankuljetusvaunut vuodelta 1901 ja hevosvetoinen höyryruisku vuodelta 1902. Museon lisäksi näemme ja kuulemme miten pelastuslaitos toimii
tänään. Vierailu paloasemalla on maksuton. Paloasemakäynnin jälkeen halukkailla on mahdollisuus
lounastaa omakustanteisesti Hotelli Seurahuoneen Gunnar Eatery -ravintolassa sekä osallistua
1920-luvulta peräisin olevassa rakennuksessa sijaitsevan uudistetun boutique-hotellin esittelyyn.
Ilmoittaudu Erjalle 30.1.2020 mennessä erja.lankinen @gmail.com tai puh. 0400 969163. Kerro
ilmoittautumisen yhteydessä myös osallistutko Hotelli Seurahuoneen lounaalle ja/tai esittelyyn.
Kaikkiin retkiin ja tapahtumiin pyydetään ilmoittautumaan määräaikaan mennessä päiväaikaan
tapahtumaesittelyssä mainitulle henkilölle siinä ilmoitettuun numeroon tai sähköpostiin. Kun ilmoittaudut tapahtumaan, niin muistathan varmistaa että olet maksanut vuosittaisen jäsenmaksumme
Maksut pyydetään hoitamaan ajallaan yhdistyksen tilille
TSOP FI97 5710 8320 0263 65
Mahdollisesta peruutuksesta on syytä ilmoittaa heti esteen ilmaannuttua, niin että jonotuslistalla
olevat pääsevät mukaan. Muistathan sitovan ilmoittautumisen merkityksen

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN
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 siihen
mennessä joutunut maksamaan tai jotka tullaan yhdistykseltä perimään. Tämä riippuu retken kohteen toimintatavoista, joihin yhdistys ei voi vaikuttaa.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 € vuodessa, kannattajajäseneltä 35 €. Sen maksamiseksi lähetettiin keväällä jäsenkirjeen mukana erillinen pankkisiirto. Valitettavasti monelta on jäänyt maksu suorittamatta. Jos sinulta on maksu unohtunut niin maksathan sen välittömästi yhdistyksen tilille FI97
5710 8320 0263 65 . Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa 180520183
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LIIKUNTAJAOSTO
LIIKUNTAJAOSTO tapaa viikoittain maanantaisin kävelyn merkeissä. Tiistaisin on pilates-jumppa,
keskiviikkoisin keilataan ja torstaina ollaan kuntosalilla. Jaoston vetäjänä toimii 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:
Maanantaisin jatkuvat kävelyt. .Syyskuun aikana lähtöpaikat ja lähtöaika vaihtelevat. Syksyn kävelyt alkoivat 2.9. .ja jatkuvat viikoittain .
Ma 23.9. Kuninkoja Keskustasta bussi 2,2B klo 10.05. Matkaamme
päätepysäkille, omat eväät mukaan
ma 30.9. kokoonnumme 10.30 Kupittaan lintulammikon Uudenmaankadun puoleisella reunalla
ma 7.10 ja sen jälkeen viikoittain Tuomiokirkolla klo 10.30 , ellei muuta
paikkaa ole sovittu.
ma 9.12. jälkeen alkaa joulutauko, joka päättyy 13.1.-20,
Poikkeavista tapaamispaikoista ilmoitetaan TS:n menovinkkipalstalla.
Torstaisin 3.10 - 28.11 on mahdollista viikoittain klo 10-12 ylläpitää kuntoaan Kupittaan kuntosalissa, jossa joku yhdistyksen edustaja on paikalla neuvomassa tarvittaessa laitteiden käytössä.
Sisäänpääsy rannekkeella tai kertamaksulla keilahallin kassalta.. Naiset voivat treenin jälkeen pulahtaa myös pieneen altaaseen. Kuntoilu jatkuu 9.1.2020 uudella innolla.
Pilates jumppa jatkuu tiistaisin klo 16.30 – 18 U-sairaalan 12.kerroksen aulassa. 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. Syksyn
kausi alkoi 3.9..ja jatkuu 10.12 asti. Ensi vuonna aloitamme taas 7.1.2020
Keilailu jatkuu kesk .klo 12-13 Kupittaan keilahallissa, toistuen viikoittain. Syksyn eka kerta oli
11.9. 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@gmail.com tai Riitta Virtaseen
puh 040 5159229 , sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi . ,
KÄDENTAITOJEN JAOSTO
KÄDENTAITOJEN JAOSTO tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina .Jos kutominen tai
virkkaaminen tai muut käden taidot kiinnostavat tämä on juuri oikea paikka .Niin vetäjät kuin muut
osallistujat osaavat neuvoa toisiaan mieltä askarruttavissa käsityön tekemisen haasteissa. Jaoston
vetäjinä toimivat Tuija Taipale puh 0400 934987 ja Arja Kuukkala puh 0500-926044

TAPAAMISET: .
Syksyllä aloitettiin 3.9. ti klo 13 . Tapaamiset jatkuvat joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina ja
alkavat taas 7.1.2020. Tiedustelut ohjelmasta ja tapaamispaikasta Tuija Taipale puh 0400 934987..
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LUKUPIIRI.
LUKUPIIRI tapaa kuukauden viimeisenä keskiviikkona keskustellen aikaisemmin yhdessä sovitusta
kirjasta. Tapaamispaikka on vielä syyskuussa kahvila Elvina, Yliopistonkatu 15. Sen jälkeen tapaamiset ovat Apteekkimuseon kahvila Qwenselissä .Apteekkimuseon osoite on L Rantakatu 13,
mutta kahvilaan pääsee sujuvasti Linnankadun puolelta, kaupungintalon puistikon vierestä. Kaikki
lukemisesta ja kirjoista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Saat uusi näkökulmia lukemaasi
kirjaan ja voit herättää keskustelun jostain itsellesi tärkeästä kohdasta.
Jaoston vetäjinä toimivat Eeva Peri eeva.peri@pp.inet.fi puh 0400 960194 ja Karin Järvinen puh
0400 243728 tai karinjarvinen@gmail.com
TAPAAMISET:
ke 25.9. klo13.00 Kahvila Elvinassa .Syyskuun lukukirja on Minna Rytisalo Rouva C
ke 30.10 klo 13 Kahvila Qwenselissä. Läntinen Rantakatu 13.b . Lokakuun kirja on Min Anchee
Madame Mao
Kysy marraskuun ja tammikuun luettava kirja vetäjiltä tai katso yhdistyksen kotisivuilta.

HENGELLINEN PIIRI Piiri tapaa kuukauden toisena tiistaina klo 13 A-sairaalan
Hiljaisessa huoneessa pääsisäänkäynnin vieressä. Vetäjänä Ella Raali ella.raali@gmail.com puh 050 5625119. Lähtökohtana on, että tutkimme joka kerran
Raamattua ja yhdessä pohdimme sanoman merkitystä. Kokoontumisen kesto kerralla noin tunti. Ella kuulee mielellään osallistujien toiveita kokoontumisilta.
TAPAAMISET alkoivat 10.9 ja jatkuvat kerran kuukaudessa, myös joulukuussa,
tiistaisin klo 13.

SÄHKÖINEN TIEDOTTAMINEN
Monella on sähköposti käytössä, vaikka ei olekaan ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle sihteerille. Kannattaa olla sähköisen jäsenkirjejakelun piirissä sillä näin saat muistutukset tapahtumista. Muista myös, että jos osoitteesi muuttuu tai vaihdat sähköpostiasi, niin ilmoitat siitä sihteerille.
Näin varmistat että saat jäsenkirjeen ja muut tiedotteet keskeytyksettä.
Joukossamme on muutamia jäseniä, joiden sähköpostiosoite ei ilmeisesti ole ajan tasalla koska
viesti palautuu lähettäjälle. Harmillista, sillä näin tieto jää saamatta.
Koska suurimmalla osalla jäsenistämme on sähköposti käytössä, ryhdymme enenevästi käyttämään sähköistä tiedottamista. Näin on mahdollista tarttua lyhyellä aikavälillä tuleviin tilaisuuksiin,
joihin jäsenkirje on liian hidas. On siis hyödyllistä ilmoittaa sähköpostiosoite sihteerille ja toisaalta
vilkaista sitä riittävän usein, ettei jokin yllätystapahtuma mene ohi suun..
KOTISIVUT
Yhdistyksen tulevia tapahtumia voit katsoa myös yhdistyksen kotisivuilta. Niitä pääset helpoiten
katsomaan googlaamalla ”Tyksin seniorit” . Kotisivuille pääsee myös VSSHPn sivuilta kohdasta
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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. Kotisivuista vastaavat Erja Lankinen puh. 0400 969 163 ja Mirja Hovirinta puh 050-5590162. Sähköpostiosoite
on 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 .
FACEBOOK
Jos olet Facebookissa voit liittyä Tyks seniorit Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia tietoiskuja
tapahtumista ja kuvia retkiltä yms .
Seuraava jäsenkirje lähetetään helmikuun alussa 2020.
TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY:N HALLITUS
Alla hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot:
Hallituksen kokoonpano:
Puh.joht. Heimo Kumlander

heimo.kumlander@elisanet.fi ja puh 040 5934021

Varapuh.joht. Mirja Hovirinta , mirja.hovirinta@gmail.com tai 050-5590162
Muut hallituksen jäsenet:
Ritva Himanen , rhimanen@gmail.com , puh 040-8487758.
Ritva Jansen , jansen.ritva@gmail.com puh . 050 5588557
Marja Laine, varainhoitaja, marjaannelilaine@gmail.com , puh 0400-521021
Erja Lankinen tiedotus ja kotisivut 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

puh. 045 6749801

Kari Mattila, kari.s.mattila@gmail.com, puh. 040 0157080
Toimihenkilö:
Sihteeri Taru Luukkala-Viitanen , tyksseniorit.sihteeri@gmail.com puh 040 7231525

Liitteinä: - Vuosikokouksen asialista
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20-vuotisjuhlan kutsu
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