TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY

Jäsenkirje 2/2022
Lokakuu
Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen

Onpa mukavaa kun melkein normaali elämä on palannut ja Covid 19 jäämässä unholaan.
Aluksi muistutetaan kuluvan vuoden 2022 jäsenmaksusta. Varmista että olet sen
hoitanut ja voit hyvällä omallatunnolla osallistua yhdistyksen tapahtumiin. Jos maksu
on unohtunut niin maksa 10 € yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen
viitenumeroa 50420229.
Yhdistyksen syyskokous järjestetään perjantaina 11.11.2022 T-sairaalan Risto
Lahesmaa salissa. Klo 12 alkaen on kahvitarjoilu ja sen jälkeen klo 12.30 alkaen kuullaan
Paavo Nurmi keskuksen edustajan puheenvuoro ikäihmisten liikunnasta ja sen
merkityksestä. Luennon jälkeen alkaa vuosikokous. Kokouksessa päätetään vuoden 2023
toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Kokouksessa valitaan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet. Ohessa
liitteenä on vuosikokouksen asialista. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion voi
pyytää sihteeriltä noin viikkoa ennen kokousta. Kahvitarjoilua varten pyydetään
ilmoittautumaan sihteerille viimeistään perjantaina 4.11.2022 mieluiten sähköpostilla
tyksseniorit.sihteeri@gmail.com tai tekstarilla tai soittaen puh 0407231525
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 maksaa tapahtuman hinnan välittömästi
ilmoittauduttuaan ja samalla sitoutuu osallistumaan tapahtumaan. Varaamme hänelle siis
paikan retkeltämme.
- Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut henkilö peruuttaa mukaan tulonsa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä, maksettu retkihinta palautetaan
-Jos peruutus tapahtuu ilmoittautumisen ja maksamisen jälkeen, ja tilalle saadaan toinen
maksava henkilö, ei peruuttanut jäsen joudu korvaamaan yhdistykselle retken hintaa. 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.
Tilanteessa jossa yhdistys palauttaa jäsenelle retkimaksun, pidätetään siitä 5€ käsittelymaksu.

RETKI-JA KULTTUURI JAOSTO
To 20.10.2022 retki Uuteenkaupunkiin ja Pyhämaalle.
Klo 8 lähdetään Tuomiokirkolta (voit tulla mukaan Raision kirkon/kaupungintalon
bussipysäkiltä, muista ilmoittaa siitä) matkaan kohti Laitilaa, jossa munkkikahvit
Tiihosen konditoria-kahvilassa. Kahvin jälkeen
jatkamme kohti Pyhämaata, siellä tutustumme
ainutlaatuisen uhrikirkon sekä uuden kirkon
tarinaan suntion opastuksella. Lounas nautitaan
Ravintola Pyhämaan Pirtissä, sen jälkeen
suuntaamme Uuteenkaupunkiin, Wahlbergin
museotaloon, jossa oppaat johdattavat meitä
porvariskotiin sekä kaupungin merelliseen
elämään. Vaihtuvana näyttelynä
”Päällepantavaa”, jossa esitellään 1800 ja1900luvun asuja. Tämän jälkeen siirrymme Bonkmuseoon ja aivan toisenlaiseen maailmaan. Kuulemme uskomattomia
kertomuksia Pyhämaalta lähtöisin olevasta Bonkin kalastaja perheestä ja
keksinnöistä kolmen sukupolven ajalta.
Ennen kotimatkan alkua sulattelemme päivän aikana nähtyä ja kuultua vielä Café
Aitassa pullakahvin kera. Takaisin Turussa ollaan klo 17.30 mennessä.
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä Erjalle, erja.lankinen@gmail.com
tai puh. 0400 969 163, ilmoita samalla erityisruokavaliostasi.
Maksa 5.10. mennessä matkan hinta 55€ tai museokortilla 50€
yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen viitenumeroa 201020229.
Ti 1.11. klo 19.00 Turun kaupungin teatteri Hiljaiset sillat. Kysy peruutuspaikkoja
Kirstiltä kirstitimonen@gmail.com tai puh 050 3666617.
To 3.11. klo 13 Kino Piispanristi, elokuva ELVIS, tarinassa seurataan Elvis
Presleyn elämää ja musiikkia hänen ja arvoituksellisen managerinsa eversti
Tom Parkerin välisen erikoisen suhteen kautta. Elokuvan kesto 160 min.
Ilmoittaudu mukaan yhteiseen elokuvailtapäiväämme 28.10. mennessä Mirjalle,
mirja.hovirinta@gmail.com, tai puh 0505590162. Jokainen maksaa lippunsa itse
paikan päällä. Lipun hinta 10€ .
Pe11.11 klo 12 alkaen vuosikokous Risto Lahesmaa salissa. Katso kirjeen alku.
To 1.12 klo 13 tutustumme Turun
Akatemiataloon, etenkin siellä toimivaan
Turun Hovioikeuden toimitiloihin ja
toimintaan sekä Akatemiatalon
juhlasaliin. Koska osallistujamäärä on
rajallinen, järjestetään tarvittaessa
vastaava tilaisuus myös tammikuussa
2023. Tutustumiskäynti on maksuton,
mutta ilmoittautua pitää marraskuun
loppuun mennessä Erjalle,

Erja.lankinen@gmail.com tai p. 0400 969 163.
To 8.12. klo 14.30 -17 Puurojuhla perinteiseen tapaan Tyksin U-sairaalan
ruokasalissa. Kuullaan Tyksin terveiset ja nautitaan puuroa, kahvia ja
joulutorttua. Samalla tapaat monia entisiä työkavereita. Ilmoittaudu 1.12.
mennessä Ritvalle jansen.ritva@gmail.com tai puh 050 5588557. Tilaisuus on
tarkoitettu jäsenmaksunsa maksaneille.
To 15.12. klo 12 Maarian kirkon joulukonsertissa Duo Maarit & Timo esittävät
jouluista musiikkia ja johdattavat joulun tunnelmaan. Konsertti päättää Hali-Koira
kävelytreffien syyskauden ja sinne ovat kaikki tervetulleita. Lähde mukaan yksin
tai ystävän kanssa. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittaudu silti Erjalle
12.12. mennessä, Erja.lankinen@gmail.com tai puh. 0400 969 163.
Tammikuussa -23 opastettu tutustuminen Turun Tuomiokirkkoon ja sen
yhteydessä olevaan museoon. Tarkka päivä ja kellonaika selviää vasta
joulukuussa, kun kirkon omien tapahtumien aikataulu on tiedossa. Seuraa
ilmoittelua sähköpostissa, facebookissa, Turun Sanomissa ja yhdistyksemme
kotisivuilla.

Ti 7.2. 2023 klo 19 Turun kaupunginteatterissa ooppera Punainen
viivaTurun Kaupunginteatteri, Saaristo- ooppera ja Turun filharmoninen
orkesteri yhdistävät voimansa, ja tuottavat oopperan teatterin päänäyttämöllä
lähes kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Suomen historian
käännekohdista kertovaa Punaista viivaa tähdittävät solistit Johanna Rusanen
ja Waltteri Torikka. Ilmoita osallistumisestasi Kirstille 10.12 mennessä
kirstitimonen@gmail.com tai puh 050 3666617 ja maksa ilmoittautumisen
jälkeen lipun hinta 71 euroa yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65
käyttäen viitenumeroa 70220234. Lippu sisältää bussimatkat sekä
narikkamaksun.

LIIKUNTAJAOSTO
Pilatesjumppa jatkuu tiistaisin, klo 16 -17.30. Paikkana on lasten poliklinikan
odotusaula U- sairaalan sisäänkäynnin vieressä. Ota ennen jumpan alkua
yhteyttä vastuuhenkilö Kaija Kouvoon varmistaaksesi, että mahdut mukaan
kaija.kouvo@gmail.com tai puh 041 5484433
Kävelyt lähtevät maanantaisin klo 10.30 Tuomiokirkolta. Seuraa kotisivuilta
ja TS:n maanantain Yhdistykset toimivat- sivuilta poikkeavista kävelyistä.
Keilailu keskiviikkoisin klo 12-13 Kupittaan keilahallissa. Jokainen maksaa
itse ratamaksun 14 €/ rata. Koska samalla radalle on useampi keilaaja, maksu
jakautuu keilaajien kesken. Mahdollinen kenkävuokra on 2€. Jos keilailu
kiinnostaa ota yhteyttä Riitta Virtaseen puh. 040 515 9229,
sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi tai Kirsti Timoseen puh. 050 366 6617,
sähköposti kirstitimonen@gmail.com

Kupittaan urheiluhallin kuntosali torstaisin 6.10 alkaen klo 10–12.
Tarvittaessa voit pyytää Tyksin seniorien edustajan opastamaan
kuntosalilaitteiden käytössä. Ota etukäteen yhteyttä joko Annika Saloseen
p. 050 534 0837 tai Riitta Virtaseen p. 040 515 9229. Toki paikalle voi mennä
ilman seniorien opastajaakin.

KÄDEN TAIDOT
Käden taitojen jaosto. tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo
13. Varmista tapaamispaikka joko Tuija Taipaleelta puh 0400 934987 tai Arja
Kuukkalalta puh 0500 926044.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13. Paikkana
Kosken kahvila, Yliopistonkatu 15. Vetäjinä toimivat Karin
Järvinen, puh 040 024 3728, tai karinjarvinen@gmail.com ja Kaija
Soininen, puh 040721 8271, tai soinisenkaija@gmail.com
Alla syksyn kirjat:
•
•
•

28.09 klo 13.00 Kirja Ene Mihkelson, Ruttohauta
26.10 klo 13.00 Kirja Markus Falk, Profeetan soturit
30.11 klo 13.00 Kirja Marja-Leena, Virtanen Kirjeitä kiven alle

Ota lisätietoja varten tarvittaessa yhteyttä piirin vetäjiin

ILMOITA SÄHKÖPOSTISI JA MUISTA PITÄÄ YHTEYSTIEDOT AJAN
TASALLA!
Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että ryhdymme enenevästi käyttämään
sähköistä tiedottamista. Tänäkin vuonna olemme lähettäneet jo kolme
sähköistä tiedotetta, jossa kerromme tulevista tapahtumista. Monella on
sähköposti käytössä, mutta ei ole ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle
sihteerille. Kannattaa olla sähköisen jakelun piirissä sillä näin saa tiedon
uusista tapahtumista. Jos yhteystietoihisi tulee muutoksia, muista kertoa niistä
sihteerille
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
vastaa Erja Lankinen puh. 0400 969 163. Sähköpostiosoitetta
Tykssenioritiedotus@gmail.com toivotaan käytettävän, kun yhteydenotto liittyy
tiedottamiseen.
Turun Sanomien Menovinkit palstalla maanantaisin kerrotaan yhdistyksen
tulevista tapahtumista. 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 tietoiskuja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms.
SEURAAVA JÄSENKIRJE
Seuraava jäsenkirje lähetetään helmikuussa 2023. Tarvittaessa kerromme
uusista tapahtumista sähköisesti. Seuraa kotisivuja ja Facebook sivustoa 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. Kerro monipuolisesta toiminnastamme, josta varmasti löytyy
jokaiselle jotain. 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
Ritva Jansen jansen.ritva@gmail.com ja puh 050 5588557
Marja Laine varainhoitaja marjaannelilaine@gmail.com puh 0400 521021

Erja Lankinen TS:n menovinkki sivut ja yhdistyksen 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:
Anne Hjort, kokoussihteeri, 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

