TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY

Jäsenkirje 1/2022
Maaliskuu
Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen

Vuosi 2021 oli koronan vuoksi edelleen yhdistyksen toiminnan kannalta haasteellinen. Nyt
alkaa näyttää siltä, että alkava vuosi on jo lähempänä normaalia. Tältä pohjalta olemme
suunnitelleet monenlaisia retkiä ja tapahtumia yhdistyksen jäsenten iloksi. Pienenä riskinä
on edelleen, että niitä joudutaan peruuttamaan. Siitä kerrotaan ilmoittautuneille ja tieto
näkyy myös yhdistyksen kotisivuilla

Jäsenmaksu ja sen maksaminen
Viime syksyn vuosikokous päätti, että yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022 on
edelleen 10 euroa ja kannattajajäsenen jäsenmaksu on 35 euroa. Maksathan sen
viimeistään eräpäivänä 5.4. yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen
viitenumeroa 50420229. Tämän jäsenkirjeen liitteenä on pankkisiirto maksun hoitamiseksi
ajallaan. JOS MAKSUN HOITAA PUOLESTASI JOKU TOINEN HENKILÖ, (ESIM
PUOLISO TAI LAPSI) ON VIESTIKENTTÄÄN EHDOTTOMASTI KIRJOITETTAVA SEN
HENKILÖN NIMI, JONKA JÄSENMAKSUSTA ON KYSE. NÄIN PYSTYMME
KOHDENTAMAAN MAKSUN OIKEAN HENKILÖN HYVÄKSI. Jäsenmaksullesi saat
varmasti vastinetta. Yhdistys järjestää useita täysin maksuttomia tilaisuuksia tai maksaa
opastuksen näyttelyihin tms.
Jäsenmaksun eräpäivä on siis 5.4 ja käytettävä viitenumero 50420229 .

Kevään vuosikokous
pidetään perjantaina 22. 4 klo 13 alkaen Tyksin Risto Lahesmaa- salissa. Sitä ennen
klo 12 –12.30 nautitaan pullakahvit T-sairaalan kahvio Savi-kupissa. Sen jälkeen
kuulemme tammikuulta siirtyneen luennon Lasten syöpätautien hoidon kehityksestä. Sen
pitää oyl, dos. Päivi Lähteenmäki. Kevään vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2021
tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on
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pyydettäessä saatavilla sihteeriltä. Ne ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla.
Vaikka vuosikokoukseen ei ole ilmoittautumisvelvoitetta hallitus toivoo, että ne, joiden
tarkoitus on osallistua kokoukseen ilmoittavat siitä yhdistyksen sihteeri Taru LuukkalaViitaselle 19.4. mennessä mieluiten sähköpostitse
tyksseniorit.sihteeri@gmail.com tai puh 040 7231525.
Tässä jäsenkirjeessä kerromme yhdistyksen järjestämistä retkistä ja tapahtumista
maaliskuusta loppukesään. Hallitus toivoo, että kun ilmoittaudut maksulliselle retkelle yms
olet 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 .

RETKI- JA KULTTUURIJAOSTO
Uskomme että korona ei enää estä tapahtumien ja retkien toteutumista. Seuraa kuitenkin
kotisivujamme jossa kerromme tilanteesta. Ohessa kerromme kevään ja kesän retkistä ja
tapahtumista.
Ilmoittaudu haluamaasi tapahtumaan ajoissa ja hoida maksu viimeistään eräpäivänä.
Maksaessasi käytä ehdottomasti annettua viitenumeroa. Jos retkeen sisältyy ruokailua,
kerrothan ruokarajoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä.
Jaoston vastuuhenkilönä toimii Mirja Hovirinta
mirja.hovirinta@mail.com, tai puh 050 5590162
jäseninä:
Heimo Kumlander, heimo.kumlander@gmail.com tai puh 040 5934021,
Erja Lankinen erja.lankinen@gmail.com tai puh 040 0969163
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Riitta Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 5159229
Kirsti Timonen kirstitimonen@gmail.com tai puh 050-3666617
Ohjelmaa kevät – kesä 2022
Maaliskuu
Tiistai 29.3. klo 17. Kino Piispanristi, isovanhempien ja lasten yhteinen elokuvailta ja
elokuvana Vinski ja näkymättömyyspulveri, joka perustuu jo useita sukupolvia
riemastuttaneeseen Aapelin kirjaan Koko kaupungin Vinski.
Ilmoittaudu mukaan yhteiseen elokuvailtapäiväämme 20.3. mennessä Mirjalle,
mirja.hovirinta@gmail.com, tai p. 0505590162
Sekä aikuisten, että lasten lippu maksaa 10€ ja lippu maksetaan kassalla.
Huhtikuu
Kesk. 6.4. Kangasalan ja Tampereen retki
Kiire, ilmoittaudu pikaisesti
Klo 8.00 lähtö Tuomiokirkolta. Matkalla kahvit Pentinkulmalla. Kangasalalla tutustumme
kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön ateljeessa hänen töidensä pysyvään näyttelyyn
”Pitkän matkan ateljee”, joka rakentuu alkuperäisdokumenttien ,digitoidun aineiston ja
taideteosten vuoropuheluun. Useimmat meistä muistavat presidentti Kekkosen tekemän
osuvan omakuvan leipälaudasta ja hevosen kuolaimista. Teos tehtiin aikanaan
kuvanveistäjä Kimmo Pyykön ateljeessa ja ohjauksessa. Kimmo Pyykön julkisia veistoksia
ja reliefejä on paljastettu jo lähes kolmekymmentä. Kangasala-talossa tutustumme myös
toiseen näyttelyyn johon on koottuna kotimaisten kuvataiteen tekijöiden sirkusteemaisia
teoksia, joissa on käytetty eri tekniikoita ja materiaaleja. Molemmat näyttelyt ovat
opastettuja. Kulttuuriravintola Jalmarissa ruokailun jälkeen suuntaamme Tampereelle
Finlaysoniin ja sen Naiset Tampereen teollisuudessa- näyttelyyn. Teollistuminen
muutti naisten arkea: tuli muoviastiat, pulsaattoripesukoneet ja valmisruoat. Opastuksella
tutustutaan naisten tehdastyöhän yms .Lopuksi teemme visiitin Höyrykonemuseoon, jossa
saamme ihastella aikoinaan Suomen suurinta höyrykonetta. Myös ostosaikaa on varattu.
Tämän jälkeen lähdemme Turkuun jonne saavumme noin klo18.30.
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Ilmoittaudu kesk 23.3 mennessä Heimo Kumlanderille mieluiten tekstarilla tai sähköpostilla
heimo.kumlander@gmail.com tai puh 040 5934021 ja maksa retken hinta 54 € tai
museokortilla 49€ yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 026365 heti ilmoittauduttuasi
käyttäen viitenumeroa 60420222.
Torstai 7.4. klo 13 Kino Piispanristi, luontoelokuva Tunturin tarina vie meidät Lapin
erämaiden kautta aina Pohjoiselle jäämerelle saakka. Elokuvan kesto 75 min
Ilmoittaudu mukaan yhteiseen elokuvailtapäiväämme 2.4. mennessä Mirjalle,
mirja.hovirinta@gmail.com, tai p. 0505590162
Jokainen maksaa lippunsa itse paikan päällä. Lipun hinta 10€.
Perjantai 22.4. klo 12 Vuosikokous ja luento. Ensin on kahvitarjoilu kanttiinissa, sitten
luento ja sen jälkeen vuosikokous noin klo 13 alkaen. Katso ilmoittautumis- ja muut tiedot
jäsenkirjeen etusivulta.
Ma 25.4. klo 19 Turun kaupunginteatteri, vierailunäytös Kauan kukkineet
omenapuut,
pääosissa Sella ja Anne-Mari Kivimäki. Ilmoittautuneille on jo toimitettu teatteriliput.
Muistutamme tässä teatteri-illasta ilmoittautuneille, koska ajankohtaan on vielä reilusti
aikaa .
Huomioitavaa teatterilippujen toimittamisesta!
Turun kaupunginteatterin liput lähetetään sähköisesti niitä varanneille ja eräpäivään
mennessä maksaneille, joko sähköpostina tai tekstiviestinä.
Jokaisen tulee varautua näyttämään lippunsa näytökseen tullessaan joko puhelimestaan
tai paperille tulostettuna. Samoin toimitaan Fölissä, jos käytetään teatterilippuun sisältyvää
bussilippua.
Mikäli edellä mainittu ei ole mahdollista, tulee ajoissa ilmoittaa asiasta Kirstille
puh. 050366 6617 tai kirstitimonen@gmail.com
Ti 26.4. Piknik-risteilyyn ilmoittautuneet, kokoonnumme Vikingin terminaalissa
ryhmäpuolella klo 8.00, siellä jaetaan liput ja tarkempi matkaohjelma.
Ole ajoissa paikalla, tule vain terveenä ja muista ottaa mukaasi joku henkilökortti, passi,
ajokortti tms. Kyselyt asiasta mirja.hovirinta@gmail.com tai 0505590162
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Toukokuu
Pe 6.5. klo13 Turun kaupunginteatteri, Hobbittilipun lunastaneet, muistattehan, että
näytös alkaa klo 13. Tiedustelut Kirstiltä kirstitimonen@gmail.com tai puh. 0503666617.
To 19.5. Pentinkulma ja Visavuori
Lähtö Tuomiokirkolta klo 8 ja paluu klo 17.30.
Aamukahvit Motelli Pentinkulman kahvilassa.
Matka jatkuu oppaan kanssa Väinö Linnan reitille, Täällä Pohjantähden alla taustamaisemiin. Poikkeamme mm Ittellisten pirttiin ja Koskelan torppaan.
Opastuksen jälkeen ajelemme lounaalle Sääksmäelle, Pappilanniemen kurssikeskukseen.
Lounaan syötyämme siirrymme pääkohteeseemme,
Visavuoren museoon. Siellä tutustumme pilapiirtäjä Kari Suomalaisen tuotantoon ja
opastetusti Emil Wikströmin taiteilijakotiin. Takaisin Turussa klo 17.30 mennessä.
Ilmoittautumiset ja ruokarajoitteet Erjalle 5.5.2022 mennessä, erja.lankinen@gmail.com
tai puh. 0400 969 163.
Retken hinta, 58€ ja museokortilla 50€, tulee maksaa 5.5. mennessä yhdistyksen tilille
FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 1905227.
Ti 31.5. klo 10 ja 12 Kiinamyllynmäen historiallinen kierros ja lasarettimuseo
Hei Tyksin seniori, olet tehnyt arvokasta työtä sairaanhoitopiirissä, mutta kuinka hyvin
tunnet Kiina-myllynmäen ja Tyksin historiaa. Nyt on oiva tilaisuus tutustua sekä
Kiinamyllynmäen että sairaalan vaiheisiin oppaan johdatuksella.
Ilmoita 24.5. mennessä Erjalle kumpaan ryhmään haluaisit tulla 31.5., klo 10 vai klo 12.
erja.lankinen@gmail.com tai puh. 0400 969 163. Kierrokset ilmaisia.
Kesäkuu
To 9.6. Forssa-Tammela
Lähtö Tuomiokirkolta klo 8 ja paluu klo 18.
Aamukahvit juodaan Forssan Autokeitaalla. Otamme oppaamme mukaan Forssan torin
laidalta ja jatkamme hänen kanssaan kohti Tammelaa ja siellä vierailemme
keskiaikaisessa harmaakivikirkossa. Seuraavana kohteena on 1500-luvun Mustialan
kuninkaankartanon alue. Matkamme jatkuu Saaren kansanpuistoon ja sieltä Portaan
kylään.
Lounas nautitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Nahkurinverstaassa.
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Opastuskierros Nahkatehdasmuseossa.
Palaamme Forssaan ja jatkamme opastetusti tutustumista Forssan Museon
perusnäyttelyyn, Kirjavan kankaan kaupunki sekä Forssan Kuosikeskukseen.
Päivän päätteeksi vielä pieni kaupunkikierros ja Turkua kohti lähdemme klo 17.
Ilmoittautumiset ja ruokarajoitteet Erjalle 26.5.2022 mennessä erja.lankinen@gmail.com
tai puh. 0400 969 163.
Retken hinta 63€ ja museokortilla 60€, on maksettava 26.5. mennessä yhdistyksen tilille
FI97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 906227.
Elokuu
Ma-ti 1-2.8. Utön ja Jurmon matka
Kaksi kaukaista ja hienoa saarikohdetta samalla matkalla! Matkan parasta antia ovat
vierailu ja tarinat Utön majakalla, loimulohi-illallinen, eksoottinen Jurmon saari ja upeat
merimaisemat. Retken tarkemmat tiedot löytyvät myöhemmin kotisivuilta. Kyselyt Riitalta
riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 515 9229
Ti 9.8. Ruissalon kesäteatteri, Viidestoista yö. Musikaali Juicesta
Lauantai 13.8. Valkeakosken kesäteatteri, Aira
Molempien loppukesän teattereiden tiedot tarkentuvat loppukesästä,
tiedustelut Kirstiltä kirstitimonen@gmail.com, tai puh. 0503666617.
Syyskuu, ennakkotietona
Tuusulan kierros
Tuorla
Marraskuu
Ti 1.11. klo 19 Turun kaupunginteatteri, musikaali Hiljaiset sillat
Yksi aikamme intohimoisimmista tarinoista kuvaa Francescan salamarakastumista ja siitä
seuraa-vaa vaikeaa valintaa. Pysyäkö kotiäitinä vai antautuako tuntemattomalle
tulevaisuudelle valokuvaaja Robertin kanssa.
Ilmoittaudu jo 15.8.mennessä Kirstille, kirstitimonen@gmail.com tai tekstiviestillä puh.
0503666617, ja maksa heti ilmoittautumisen jälkeen 55€ yhdistyksen tilille FI 97 5710
8320 026365 käyttäen viitenumeroa 11120225.
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LIIKUNTAJAOSTO
Jaoston vetäjä Riitta Virtanen puh 040 5159229 , sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi ja
muina jäseninä Ritva Jansen, Kaija Kouvo, Annika Salonen ja Kirsti Timonen.
Liikuntajaoston kävelyporukka tapaa viikoittain maanantaisin klo 10.30 Tuomiokirkon
luona, josta lähdetään kävelemään eri puolille Turkua. Toukokuusta alkaen on
suunnitelmissa lähteä paikallisbussilla Turun reuna-alueille ja tutustua eri alueisiin.
Mukaan otetaan omat eväät, ettei nälkä pääse yllättämään. Seuraa TS menovinkkejä.
Keilailu Kupittaan keilailuhallissa jatkuu keskiviikkoisin klo 12-13. Jokainen maksaa
itse ratamaksun 12 €/ 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 kirstitimonen@gmail.com tai Riitta
Virtaseen puh 040 5159229, sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi .
Pilatesjumppa jatkuu kevään, ellei korona aiheuta yllätystä. Tapaamme tiistaisin klo
14-15.30 U-sairaalan 12.kerroksen aulassa. Huom! muuttunut kellonaika.
Kevään viimeinen kerta on 24.5. Ennen kuin uutena menet mukaan, soita ensin Kaija
Kouvolle varmistuaksesi että mahdut, koska tila on rajallinen.
Koska U-sairaala tyhjenee kevään kuluessa kokonaan on syksyn jumppapaikka toistaiseksi avoin, mutta asiaa selvitetään kevään aikana. Seuraa kotisivujamme.
Vastuuhenkilö Kaija Kouvo kaija.kouvo@gmail.com tai puh 041 5484433

HENGELLINEN PIIRI
Vastuuhenkilö Ella Raali ella.raali@)gmail.com tai puh 050 5625119. Piiri on toistaiseksi
tauolla.

KÄDENTAITOJEN JAOSTO
Jaoston vetäjinä toimivat Tuija Taipale puh 0400 934987 ja Arja Kuukkala puh 0500
926044. Jaosto tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13.
Varmista Tuijalta tapaamispaikka
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LUKUPIIRI
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. Lukupiiri
tapaa kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13, ellei koronatilanne muuta aiheuta.
Tapaamispaikkana Leipomo Kosken kahvila (entinen Elvina),Yliopistonkatu15.
Maaliskuun kirja on Sofia Lundbergin Tapaa minut tammen alla ja huhtikuun kirja on
Tapani Baggen ”Keltainen Cadillac”. Katso toukokuun ja elokuun kirjat yhdistyksen
kotisivuilta.

ILMOITA SÄHKÖPOSTISI JA MUISTA PITÄÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA!
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että ryhdymme enenevästi käyttämään sähköpostia
tiedottamisessa. Näin myös olemme toimineet. Viime vuonna kahden jäsenkirjeen lisäksi
lähetimme kaksi sähköistä tiedotetta. Monella on sähköposti käytössä, mutta ei syystä tai
toisesta ole ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle sihteerille. Silloin on tarpeetonta
ihmetellä miksei saa tietoa kaikista yhdistyksen uusista tapahtumista. Kannattaa siis olla
sähköisen jäsenkirjejakelun piirissä, sillä näin saa tiedon myös uusista tapahtumista, joita
koskeva tieto ei ole ehtinyt jäsenkirjeeseen. Muista myös, jos osoitteesi muuttuu tai
vaihdat sähköpostia, niin ilmoita 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. Ne löydät
helpoiten 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 sähkö-postiosoite Tykssenioritiedotus@gmail.com , jota
toivotaan käytettävän kun yhteydenotto liittyy tiedottamiseen.
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Turun Sanomien Menovinkit palstalla maanantaisin kerrotaan yhdistyksen sen viikon
tapahtumat. Menovinkit palstasta vastaa Erja Lankinen puh. 0400 969 163 tai
Tykssenioritiedotus@gmail.com.

FACEBOOK
Jos olet Facebookissa voit liittyä Tyks senioreiden Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia
tietoisku-ja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms.
SEURAAVA JÄSENKIRJE
Seuraava jäsenkirje lähetetään syyskuun loppupuolella. Seuraa tulevia tapahtumia
kotisivuilta ja pysyt näin ajan tasalla.
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 jo-tain, puhumattakaan tasokkaista ja hyvin järjestetyistä mielenkiintoisista
retkistä lähialueille tai kauemmas. Yhdistyksen liittymislomake löytyy Tyks senioreiden
kotisivuilta.
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Ohessa hallituksen yhteystiedot!
Heimo Kumlander Puh.joht. heimo.kumlander@gmail.com ja puh 040 5934021
Mirja Hovirinta Varapuh.joht. mirja.hovirinta@gmail.com ja puh 050 5590162
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:
Ritva Himanen rhimanen@gmail.com ja puh 040 8487758
Ritva Jansen jansen.ritva@gmail.com ja puh 050 5588557
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
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Varajäsenett
Anne Hjort hjoran@gmail.com ja puh 040 5747445
Kirsti Timonen

kirstitimonen@gmail.com ja puh 050 3666617

Toimihenkilö:
Sihteeri Taru Luukkala-Viitanen tyksseniorit.sihteeri@gmail.com ,

puh 040 7231525

