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TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY
Hallitus
_________________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää Turun yliopistollisen keskussairaalan
eläkeläisten virkistys- ja yhteistoimintaa, sekä seurata Turun yliopistollisen
keskussairaalan kehitystä ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen.
YLEISTÄ
Kertomusvuosi oli yhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi. Yhdistyksen hallitus
kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.Yhdistyksen toiminta perustuu jaostojen
suunnittelemista ja toteuttamista ohjelmista Yhdistyksen jaostot liikuntajaosto, käden
taitojen jaosto, lukupiiri, hengellinen piiri ja keskustelupiiri toimivat ja kokoontuivat
säännöllisesti. Retki- ja kulttuurijaosto toteutti taide- ja teatteriretkiä, tutustumisia eri
kohteisiin Turussa ja muualla sekä mielenkiintoisia monikohderetkiä.
JÄSENET
Yhdistys ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 618 ja vuoden lopussa 641. Uusia jäseniä
liittyi kertomusvuonna 51 ( edellisenä vuonna 28) ja eri syistä yhdistyksen rekisteristä
poistettiin 28 (edellisenä vuonna 19) jäsentä. Bruttolisäys oli siis 23 uutta jäsentä
Jäsenistä kannattajajäseniä oli 5 .
.
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtaja: Heimo Kumlander, varapuheenjohtaja Mirja Hovirinta .
Hallituksen muut jäsenet: Ritva Himanen, Tuire Johansson, Marja Laine, Erja
Lankinen, Ritva Linden ja Toivo Salmi..
Tuire Johansson toimi varainhoitajana.
Yhdistyksen kotisivuista vastasivat hallituksen jäsenet Eeva Peri ja Erja Lankinen
Facebook sivustosta vastasi Mirja Hovirinta
Hallituksen ulkopuolelta kutsuttuna sihteerinä Taru Luukkala-Viitanen
Toiminnantarkastajat: Alpo Rajaniemi ja Inkeri Pitkänen.
Varatoiminnantarkastaja: Terttu Halla
Hengellinen piiri
Vastuuhenkilö Ella Raali
Retki- ja kulttuurijaosto
Vastuuhenkilö Leena Uttula ja muut jäsenet Mirja Hovirinta, Heimo Kumlander,, Erja
Lankinen ja Riitta Virtanen
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Liikuntajaosto
Vastuuhenkilö Riitta Virtanen, muut jäsenet Tuire Johansson, Pirjo Juola, Kaija
Kouvo ja Annika Salonen.

Käden taitojen jaosto
Vastuuhenkilöt Tuija Taipale ja Arja Kuukkala
Lukupiiri
Vastuuhenkilöt Eeva Peri ja Karin Järvinen
Keskustelupiiri
Vastuuhenkilö Ritva Linden

VARSINAINEN TOIMINTA
Vuosikokoukset
.
Keväällä vuosikokous pidettiin huhtikuun 6. klo 13.30. alkaen Tyksin T-sairaalan Risto
Lahesmaa- salissa. Yhdistys tarjosi ensin kokousväelle kahvit. Ennen vuosikokousta
kuultiin terveystieteen professori Päivi Sajaniemen luento aiheesta
Sairaanhoitajattarena Suomessa vuosina 1933 – 1940 keskittyen sodanaikaiseen
toimintaan. Kokouksen alussa jaettiin yhdistyksen standaari hallituksen jäsenelle,
liikuntajaoston vastuuhenkilö Riitta Virtaselle ja yhdistyksen jäsenelle,lausuntataiteilija
Riitta Vasenkarille. Kotisivujen ylläpitäjä ja lukupiirin vetäjä Eeva Peri oli kolmas
standaarin saajista. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokoukselle
kuuluvat asiat sekä hyväksyttiin uudet säännöt jotka edellyttävät kahden vuosittaisen
kokouksen pitämisen. Hallituksen kokoonpanoksi muodostui jatkavat ja uudet jäsenet
huomioiden seuraavaksi: Heimo Kumlander,pj, Mirja Hovirinta varapj ja jäsenet Ritva
Himanen, Tuire Johansson, Marja Laine, Erja Lankinen, Ritva Linden ja Toivo Salmi..
Osallistujia vuosikokouksessa oli 60 yhdistyksen jäsentä.
Uusien sääntöjen tultua hyväksyttyä PRH:ssa kesäkuussa, pidettiin uusien sääntöjen
mukainen vuosikokous 23.11 klo 13.15. Kahvituksen ja professori , Paavo Nurmi
keskuksen johtaja Olli Heinosen puheenvuoron jälkeen otsikolla Vierivä kivi ei
sammaloidu keskityttiin vuosikokoukseen. Uusien sääntöjen mukaan esillä oli niin
henkilövalinnat kuin myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
jäsenmaksun vahvistaminen. Uusien sääntöjen johdosta koko yhdistyksen hallitus
valittiin tässä kokouksessa. Kokoonpano muotoutui seuraavaksi: puheenjohtajana
toimii Heimo Kumlander ja varapuheenjohtajana Mirja Hovirinta. Muut jäsenet ovat
Ritva Himanen , Ritva Jansen, Erja Lankinen, Marja Laine, Toivo Salmi ja Riitta
Virtanen. Uusien sääntöjen mukaan valittiin myös kaksi varajäsentä Charlotte
Gardemeister ja Kari Mattila. Vuoden kuluttua erovuoroiset määriteltiin arvalla ja he
ovat Ritva Jansen, Marja Laine ja Riitta Virtanen sekä varajäsenistä Kari Mattila.
Uuden hallituksen toimikausi alkaa 1.1. 2019.Läsnä vuosikokouksessa oli 43 jäsentä.
.
Hengellinen piiri
Jaosto tapasi kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta, yhteensä 7 kertaa
Ella Raalin johdolla ja osallistujia oli 3-4..Keväällä järjestettiin hiljaisella viikolla 27.3.
perinteinen hartaushetki Hirvensalon Pyhän Henrikin ekumeenisessa
Taidekappelissa. Hartaushetkeen osallistujia oli toistakymmentä.
.
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Käden taitojen jaosto
jatkoi aktiivista toimintaansa tapaamalla kesäkautta lukuun ottamatta joka kuukauden
ensimmäisenä tiistaina. Tapaamisia oli yhteensä 9. Joulukuussa jaosto juhli 10vuotista taivaltaan. Osallistujia tapaamiskerroilla oli hieman alle 20..
Lukupiiri
kokoontui kerran kuukaudessa, sen viimeisenä keskiviikkona ja
toimintakertomusvuonna kaikkiaan 8 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 10. Luettavat
kirjat edustivat monenlaista kirjallisuutta, mikä piti yllä vireää keskustelua. Luettavat
kirjat päätettiin ennakkoon aina yhdessä.
Keskustelupiiri
jatkoi tapaamisia kerran kuukaudessa torstaisin. Toimintakertomusvuoden aikana piiri
kokoontui yhteensä 7 kertaa. Keskustelun ja mielipiteiden vaihdon virittävät aforismit
tai sananlaskut. Tapaamisissa oli mukana keskimäärän 3-4 keskustelijaa.
Liikunnallinen jaosto

.

järjesti vuoden aikana viikoittaisia kävelyjä ja kuntosalikäyntejä, keilailua sekä ohjattua
viikoittaista pilatesjumppaa.
Maanantaiset kävelyt suuntautuivat eri puolelle Turkua ja usein vajaan parin tunnin
kävely päättyi lounaaseen tai kahvihetkeen. Keväällä ja alkusyksystä määränpäänä oli
etukäteen nimettyjä kohteita kuten Katariinanlaakso, Littoinen, Ruissalo, Luolavuori tai
Liedon Vanhalinna. Kävelyille osallistui keskimäärin 10 kävelijää
Kuntosalilla kävi viikoittain muutama jäsen kohentamassa kuntoaan ja paikalla ollut
yhdistystä edustava ohjaaja antoi tarvittaessa neuvoja.
Pilatesjumppa veti viikoittain, kesätaukoa lukuun ottamatta, joka kerta U-sairaalan 12
kerroksen aulan täyteen osallistujia. Keskimäärin paikalla oli 26 innokasta..
Keilailu jatkui viikoittain Kupittaan keilahallissa. Keilaajien määrä vaihteli 4-6 välillä .

Retki- ja kulttuurijaosto
järjesti vuoden kuluessa yhteensä 22 erilaista tapahtumaa, teatterimatkaa tai retkeä.
Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 920 Tyksin senioria.
TAMMIKUUN 24 teimme tutustumisretken Meri-Karinaan. Kuulimme LounaisSuomen syöpäyhdistyksen ja Meri-Karinassa toimivan Petrean uutisia. Ruokailun
jälkeen tutustumme opastetusti Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin.
Mukana oli 35 osallistujaa.
HELMIKUUN 6. järjestimme Viini-illan jossa maisteltiin Italian kuuluisien
viinimaakuntien valkoisia ja punaisia viinejä sommelierin opastuksella.Viinin nauttijoita
oli 25.
22. päivänä katsoimme Turun Kaupunginteatterin Viimeinen laiva-musikaalin.
Mukana oli 29 katselijaa.
MAALISKUUN 14. oli vuorossa Turun kaupunginteatterin esitys Seitsemän Veljestä.
Mukana 50.
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22. päivä tutustuimme Turun keskustan nähtävyyksiin Turun ortodoksiseen
kirkkoon ja Turun Ruotsalaiseen Teatteriin. Opastusten välillä nautimme kahvit
ravintola Foijassa . Mukana oli 25 kiinnostunutta.
24.päivä tehtiin teatteriretki Uuteenkaupunkiin, jossa tarjolla oli Heli Laaksosen
näytelmä Sylvia, Tuija ja laulava patja. Näytelmässä seitsemänkymppiset ystävykset
pakenevat toisen synttäreitä teatteriin muistelemaan menneitä. Mukana 27 .
HUHTIKUUN 18. teimme retken Helsinkiin. Perillä tutustuimme Uspenskin
Katedraaliin eli Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen katedraaliin ja
Katajanokan vankilaan, jossa myös ruokailtiin. Päivän päätti tutustuminen
Helsingin Tuomiokirkkoon. Mukana 54.
TOUKOKUUN 3.teimme retken Ahlströmin ruukkimaisemiin Kauttualle ja
Noormarkkuun. Vierailimme niin Ahlströmin Voyage näyttelyssä kuin myös Villa
Maireassa. Retkelle osallistui 48 jäsentä
21.päivänä teimme historiallisen aikamatkan Littoisten verkatehtaalle. Kerrontaa
elävöittivät draamakohtaukset 50-luvulta, ja niiden tapahtumat oli dramatisoitu
verkatehtaan työntekijöiden muistoista. Tapahtumaa seurasi 42 jäsentä.
KESÄKUUN 6 oli vuorossa retki Suomenlinnaan. Siellä tutustuttiin niin
Suomenlinnamuseoon kuin Suomenlinna Experience laajakangasfilmiin.
Aikaa oli myös omatoimiseen tutustumiseen. Mukana retkellä oli 55 osallistujaa.
HEINÄKUUSSA 25 päivä tehtiin Taivassalon retki. Tutustuttiin niin Ketarsalmen
kievariin, Taivassalon Pyhän ristin kirkkoon, Viiasten kartanossa sijaitsevaan
Taivassalon museoon kuin myös Pollin pihaan. Retkelle osallistui 19 henkilöä..
ELOKUUSSA 9.päivä käytiin perinteisellä kesäteatteriretkellä Tampereella
katsomassa "Ehtoolehdon sankarit". Näytelmä perustuu Minna Lindgrenin kirjaan.
Mukana nauramassa oli 50 senioria.
SYYSKUUSSA, 3-4 päivä käytiin Ahvenanmaalla. Menomatkan aamupäivällä Olli-

Pekka Lehtonen, entinen VSSHP:n johtaja, nykyisin Ahvenanmaan keskussairaalan
johtajaylilääkäri kertoi Ahvenanmaan historiasta ja tietenkin myös
terveydenhoitojärjestelmästä. Perillä tutustuttiin Maarianhaminaan ja lähiympäristöön..
Retkelle osallistui 32 henkilöä..
25. päivä oli perinteinen vapaamuotoinen lounastapaaminen Panimoravintola
Koulussa. Paikalla oli 26 yhdistyksen jäsentä.
LOKAKUUN 4.päivä 40 kiinnostunutta tutustui Forum Marinumiin.
23 päivä vierailimme Turun synagogassa , jossa osallistujia 37, kuulimme sen
historiasta ja juutalaisesta kulttuurista. Sieltä siirryttiin läheiseen Suomen
Partiomuseoon, jonne tilan rajoitteista johtuen mahtui 28 senioria.
MARRASKUUN alun neljänä eri päivänä neljä ryhmää kävi tutustumassa uuteen
Medisiina D rakennukseen .Osallistujia oli yhteensä 4 x 25.
15.päivä suuntasimme tutustumaan korjattuun Eduskuntaan. Sitä ennen vierailimme
Helsingin Taidehallissa ja ruokailimme samassa rakennuksessa sijoittuvassa Farang
ravintolassa. Retkelle osallistui 50 jäsentämme.
30. päivänä katsoimme Turun kaupunginteatterin Varissuo–musikaalin. Osallistujia 28.
JOULUKUUN 8. päivä oli vuorossa Tampereella näytelmä Juurihoito. Mukana 27.
12.päivä vietettiin perinteistä puurojuhlaa U-sairaalan ruokasalissa. Ilmoittautuneita oli
205.
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TIEDOTTAMINEN
Toimintakertomusvuonna lähetettiin viisi jäsenkirjettä, minkä lisäksi toiminnasta
kerrottiin Hospitaali-lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja Turun Sanomien menovinkitsivulla maanantaisin. Jäsenkirjeiden osalta ja muussakin tiedottamisessa
hyödynnettiin sähköpostia niiden osalta, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa vastaan
jäsenpostia sähköisesti. Heitä on jo lähes 3 / 4 jäsenistä..
Yhdistyksen kotisivuilla oli jäsenten kirjoituksia retkistä, joihin olivat osallistuneet.
Kotisivuilta löytyy myös muuta ajankohtaista tietoa mm varattavissa olevat Tunturi –
Jukolan huoneista. Kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/seniorit
Tyks senioreilla on myös omat Facebook sivut. Sivuilla on tietoiskuja tapahtumista ja
mm. kuvia retkistä. Sivut löytyvät Facebookista hakusanalla Tyks seniorit.
MUU TOIMINTA
Hallitus muisti tasavuosi- merkkipäiväänsä viettäviä onnittelukortilla.
Alkuvuodesta valmisteltiin uudet säännöt, jotka edellyttävät kahden vuosittaisen
kokouksen pitämisen. Näin toimintaan saadaan selkeämpi ajallinen rytmi ohjaamaan
toimintaa. Säännöt hyväksyttiin PRH:ssa alkukesällä ja jo syksyllä järjestettiin
vuosikokous jossa vahvistettiin vuoden 2019 jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
Keväällä Tyksin seniorit osallistuivat Metsä-Jukolan siivoustalkoisiin.
Yhdistyksen hallitus laati myös EU lainsäädännön edellyttämän tietosuojaselosteen.
TALOUS
Yhdistyksen talous on vakaa. Tämä on tärkeää, sillä yhdistys valmistautuu vuoden
2019 lopulla vietettävään 20-vuotijuhlaan
TOIMINTAVISIO
Hallitus katsoo yhdistyksen vuoden 2019 toiminnan jatkuvan entiseen tapaan jaostojen
toiminnan muodostaessa perustan lisääntyvän jäsenmäärän toiminnalle.

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY
HALLITUS
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