TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY

Jäsenkirje1/2021
Helmikuu
Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaviruksen vuoksi ja tilanne näyttää jatkuvan edelleen
hankalana. Vaikka alkaneen toimintavuoden osalta ollaan hyvin epävarmassa tilanteessa,
on yhdistyksen hallitus kaikesta huolimatta suunnitellut retkiä ja tapahtumia. Riskinä on,
että niitä joudutaan peruuttamaan. Siitä kerrotaan ilmoittautuneille ja tieto näkyy myös
yhdistyksen kotisivuilla.
Viime syksyn vuosikokous päätti että yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021 on edelleen
10 euroa ja kannattajajäsenen jäsenmaksu on 35 euroa. Maksathan sen viimeistään
eräpäivänä 15.3. yhdistyksen tilille FI 97 5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa
150320216. Tämän jäsenkirjeen liitteenä on erillinen pankkisiirto maksun hoitamiseksi
ajallaan. Jäsenmaksullesi saat varmasti vastinetta. Yhdistys järjestää useita täysin
maksuttomia tilaisuuksia tai maksaa opastuksen näyttelyihin tms.
Jäsenmaksun eräpäivä on siis 15.3. ja käytettävä viitenumero 150320216.
Kevään vuosikokous pidetään perjantaina 16. 4 klo 13 alkaen Tyksin Risto
Lahesmaa-salissa. Koronan vuoksi emme järjestä kahvitusta ennen kokousta, emmekä
varaa tilaisuuteen luennoitsijaa. Kevään vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2020
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 ovat
luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vaikka vuosikokoukseen ei ole
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ilmoittautumisvelvoitetta hallitus toivoo, että ne joiden tarkoitus on osallistua kokoukseen
ilmoittavat siitä yhdistyksen sihteeri Taru Luukkala-Viitaselle 12.4. mennessä mieluiten
sähköpostitse: tyksseniorit.sihteeri@gmail.com tai puh 040 723 1525.
Tässä jäsenkirjeessä kerromme yhdistyksen järjestämistä retkistä ja tapahtumista
maaliskuusta toukokuuhun. Hallitus toivoo myös, 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
Koronatilanne vaikuttaa siihen, että retkien ja tapahtumien toteutuminen on loppuun asti
epävarmaa. Niinpä kun ilmoittaudut johonkin retkeen, niin odota että sen toteutuminen
varmistuu ja maksa retken hinta vasta sen jälkeen.
Ohessa kerromme kevään ja kesän retkistä ja tapahtumista. Ilmoittaudu haluamaasi
tapahtumaan ajoissa ja hoida maksu sen jälkeen kun sen toteutuminen varmistuu.
Maksaessasi käytä ehdottomasti annettua viitenumeroa. Jos retkeen sisältyy ruokailua,
kerrothan ruokarajoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä.
Jaoston vastuuhenkilönä toimii Mirja Hovirinta mirja.hovirinta@gmail.com tai
puh 050 5590162 ja 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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Leena Uttula uttulaleena@gmail.com tai puh 040 5222647 ja
Riitta Virtanen, riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 5159229 sekä
Kirsti Timonen kirsti.timonen@gmail.com tai puh 050 3666617.

TAPAHTUMAT
Maaliskuu
To 4.3.2021
Turun linna, jossa sisustusarkkitehti Carin Bryggman 100 vuotta-näyttely
Carin Bryggmanin (5.4.1920–7.4.1993) syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi Turun
linnassa esitellään hänen elämäänsä ja suunnittelutöitään. Näyttely perustuu Turun
museokeskuksen kokoelmiin: Carin Bryggmanin valokuviin ja hänen tekemiinsä
sisustussuunnitelmiin ja huonekalupiirustuksiin. Esillä on esimerkkejä Bryggmanin
suunnittelemista huonekaluista. Tarjoamme opastetut kierrokset tähän mielenkiintoiseen
näyttelyyn klo 14 ja 15, molempiin mahtuu 10 henkilöä. Jokainen maksaa pääsymaksun
itse, joko museokortilla tai 6 € kassalle. Retkestä oli jo tietoTurun sanomien menovinkit
palstalla ja kaikki 20 paikkaa tulivat nopeasti varatuiksi. Voit tiedustella Mirjalta mahdollisia
peruutuspaikkoja mirja.hovirinta@gmail.com tai puh. 0505590162.
Huhtikuu
Ti 13.4. klo 13 Turun kaupunginteatteri NOKIA
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä uttulaleena@gmail.com tai puh 040 5222647 ja maksa
esityksen hinta 41 € yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, VASTA SEN JÄLKEEN
KUN ESITYS ON VARMISTUNUT, käyttäen ehdottomasti viitenumeroa 130420217

Pe 16.4. Vuosikokous
Kevään vuosikokous alkaen klo 13 Tyksin Risto Lahesmaa- salissa. Sääntöjen mukaan
kokouksessa käsitellään edellisen vuoden talous ja toiminta sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta. Tilinpäätösasiakirjat ovat katsottavissa yhdistyksen kotisivuilla pari
viikkoa ennen kokousta tai ne ovat pyydettävissä sihteeriltä. Muistahan ilmoittautua
sihteerille Taru Luukkala-Viitaselle 12.4. mennessä mieluiten sähköpostitse
tyksseniorit.sihteeri@gmail.com tai puh 040 7231525.
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Huhtikuun lopussa järjestämme opastetun tutustumisen Turun Sibelius museoon.
Seuraa kotisivuja.
Toukokuu

To 27.5. vierailu Stadionille ja Urheilumuseoon sekä paluumatkalla Design Hill
Lähtö klo 8 Tuomiokirkkotorilta. Lohjalla pysähdymme aamukahville.
Aloitamme klo 11 kaksi erillistä opastettua kierrosta Olympiastadionilla ja
urheilumuseossa. Toinen opastuskierros toteutetaan ns. esteettömänä eli ei sisällä
rappusia. Saamme käydä myös Olympiastadionin tornissa. Tämän jälkeen lounas Stadion
Bistrossa.
Kotimatkalla pysähdymme Design Hillissä nauttimaan kahvia ja leivonnaisen. Varaamme
myös jonkin verran ostosaikaa.
Paluu Turkuun klo 17.30 mennessä. Huom! otamme matkalle mukaan vain 30 henkilöä!
Ilmoittaudu 10.5. mennessä Erjalle erja.lankinen@gmail.com tai puh 040 0969163.
Maksa retken hinta 64 € yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, SEN JÄLKEEN
KUN RETKI ON VARMISTUNUT, käyttäen ehdottomasti viitenumeroa 270520213.
Kesäkuu
To10.6.2021 Retki Loimaalle Alpo Jaakolan patsaspuistoon ja Sarka museoon
Alpo Jaakolan patsaspuisto on ainutlaatuinen ja kiehtova kokonaisuus, jossa luonto ja
suurikokoiset veistokset muodostavat mielikuvituksellisen symbioosin.
Suomen maatalousmuseo Sarka on maatalouden valtakunnallinen vastuumuseo, joka
välittää perinnettä ja tietoa, antaa elämyksiä ja avaa näköaloja tulevaisuuteen.
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Lähtö Turusta Tuomiokirkkotorilta klo 9.30 ja paluu n. Klo 16
Perillä kierrämme opastetusti sekä patsaspuiston että Sarkamuseon.
Syömme myös lounaan museon ravintolassa.
Ilmoittaudu retkelle 20.5. mennessä Mirjalle mirja.hovirinta@gmail.com tai 050 5590162.
Maksa retken hinta 45 € tai jos sinulla on museokortti 37€ yhdistyksen tilille FI97
5710 8320 0263 65, SEN JÄLKEEN KUN RETKI ON VARMISTUNUT, käyttäen
ehdottomasti viitenumeroa 100620212.
Heinäkuu

Ti 6.7. retki Teijon kansallispuistoon ja Mathildedaliin
Lähtö klo 9.00 Tuomiokirkkotorilta, ajetaan Salon kautta Kirjakkalan Ruukille, jossa on
aamukahvi ja suolainen pala sekä ruukin esittely.
Jatketaan matkaa Teijon kautta Kansallispuiston pääsisäänkäynnille Mathildajärven
rantaan. Sieltä on mahdollisuus valita eri pituisia kävelyreittejä tai tutustua luontotaloon ja
nauttia maisemista. Reippailuaikaa on reilu 2 tuntia.
Jatkamme retkeä bussilla Mathildedalin rantaan, jossa nautitaan saaristolaispöydästä
Ruukin Krouvissa. Sen jälkeen on vapaata aikaa silitellä alpakoita, tutustua pikku
putiikkeihin ja vierasvenesatamaan.

N. klo 15.30 lähdetään kotimatkalle, ajamme Kemiön kautta ja pysähdymme kahville ja
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"pullalle" Strömmassa, Gammelbyhousessa. Turkuun saavutaan n klo 18.
Retkelle voidaan ottaa enintään 30 osallistujaa. Ilmoittautuminen 20.5. mennessä
riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 515 9229. Ilmoita samalla mahdollisista
ruokarajoitteista.
Maksa retken hinta 65 €, yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65,
VASTA SEN JÄLKEEN KUN RETKI ON VARMISTUNUT, käyttäen ehdottomasti
viitenumeroa 290720213.
To 29.7. Kesäteatterimatka Valkeakoskelle, jossa Aira-musikaali
Lähtö klo 9.30 Tuomiokirkkotorilta. 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 24.6. mennessä uttulaleena@gmail.com tai puh 040 5222647.
Maksa retken hinta 70 € yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, VASTA SEN
JÄLKEEN KUN TEATTERI ESITYS ON VARMISTUNUT, käyttäen viitenumeroa
60720210.

Elokuu
Elokuun puolivälissä on suunnitelmissa retki Auran Koskipirttiin ja Tiibetin taiteen
keskukseen.
Koskipirtti ja sen Museotalo tarjoavat kaikenikäisille kävijöille ainutlaatuisen historiallisen
elämyksen ja aikamatkan talonpoikaiseen työympäristöön.
Tiibetin taiteen museossa Alastarolla on esillä säveltäjä, muusikko ja kuvataiteilija Pekka
Airaksisen etupäässä Nepalista keräämää esineistöä.
Kerromme kotisivuilla, sähköpostiviestillä sekä TS menovinkeissä retken toteutumisesta.
Elo-syyskuu
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Tuusulan retki.
Toiveena on toteuttaa viime kesäksi suunniteltu Tuusulan retki. Siinä kohteina ovat
säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkosen kotimuseo, taiteilija Eero Järnefeltin koti
Suviranta Tuusulassa ja Järvenpään taidemuseo. Retken toteutumisesta kerrotaan
yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostiviestillä sekä TS menovinkeissä.

Syyskuu
Ostosmatka Helsinki Outletiin ja Fazerin vierailukeskukseen

Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin ja siitä
kerrotaan yhdistyksen kotisivuilla, sähköpostitiedotteella ja TS menovinkeissä.
Lähtö klo 8 Tuomiokirkkotorilta. Matkalla aamiainen Lohjalla.
Alkuun menemme Fazerin vierailukeskukseen ja teemme tunnin kestävän makean
kierroksen. Sen jälkeen klo 12.30 nautimme lounaan. Aikaa on myös herkkujen
ostamiseen.
Tämän jälkeen siirrymme Outlet ostoskylään. Siellä on noin 45 tunnettujen vaatetuksen,
sisustusalan ja kosmetiikan tuotemerkkien tehtaanmyymälää. Ostosaikaa on noin 2,5
tuntia. Alueella on myös kahvila. Tiedustelut ja ilmoittautumiset erja.lankinen@gmail.com
tai puh 040 0969163. Retken hinta on 55 €.

LIIKUNTAJAOSTO
Jaoston vetäjä Riitta Virtanen, puh 040 515 9229, sähköposti riitta.virtanen@fimnet.fi ja
muina jäseninä Ritva Jansen, Tuire Johansson, Pirjo Juola, Kaija Kouvo, Annika Salonen
ja Kirsti Timonen.
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Liikuntajaosto 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.
Keilailussa on mahdollista pitää riittävää etäisyyttä toisiin keilailijoihin. Se on
edellytyksenä, että toiminta voi jatkua.
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 050 366 6617, sähköposti
kirsti.timonen@gmail.com tai Riitta Virtaseen puh 040 515 9229, sähköposti
riitta.virtane@fimnet.fi.
Pilatesjumppa on tauolla koko kevään. Jos koronaepidemia laantuu, voidaan jatkaa
jumppaa mahdollisimman nopeasti. Seuraa kotisivujamme.
Vastuuhenkilö Kaija Kouvo kaija.kouvo@gmail.com tai puh 041 548 4433.

HENGELLINEN PIIRI
Vastuuhenkilö Ella Raali ella.raali@gmail.com tai puh 050 5625119.
Piiri on tauolla koko kevään. Seuraa yhdistyksen kotisivuja.
Ti 30.3. klo 13 pidetään perinteiseen tapaan hartaushetki Ekumeenisessa
taidekappelissa Hirvensalossa.
Hiljennymme pääsiäisen sanomaan virsien ja tekstien myötä. Mukana ainakin MarjaLeena Meller-Mattila ja musisoimassa Anja Nurminen.
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KÄDENTAITOJEN JAOSTO
Jaoston vetäjinä toimivat Tuija Taipale puh 0400 934 987 ja Arja Kuukkala puh 0500
926044. Tapaamiset ovat tauolla koko kevään, ellei koronatilanteessa tule merkittäviä
muutoksia parempaan Seuraa yhdistyksen kotisivuja.

LUKUPIIRI
Jaoston vetäjinä toimivat Eeva Peri, sähköposti eeva.peri@pp.inet.fi, puh 0400 960 194 ja
Karin Järvinen, sähköposti karinjärvinen@gmail.com tai puh 0400 243 728.
Lukupiiri on tauolla koko kevään, ellei koronatilanteessa tule merkittävää muutosta
parempaan. Seuraa yhdistyksen kotisivuja.

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 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. 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.
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Myös Tunturi-Jukolan varaustilanne on esillä. Kotisivuista vastaavat Erja Lankinen, puh.
0400 969 163 ja Mirja Hovirinta puh 050 559 0162. Heillä on yhteinen sähköpostiosoite
Tykssenioritiedotus@gmail.com,jota toivotaan käytettävän, kun yhteydenotto liittyy
tiedottamiseen.
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 Tykssenioreiden Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia
tietoiskuja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms.
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.

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN
SENIORIT RY N HALLITUS
Ohessa hallituksen yhteystiedot!
Puh.joht. Heimo Kumlander heimo.kumlander@gmail.com ja puh 040 593 4021
Varapuh.joht. Mirja Hovirinta mirja.hovirinta@gmail.com ja puh 050 559 0162
Muut hallituksen varsinaiset jäsenet:
Ritva Himanen jansen.ritva@gmail.com ja puh 040 848 7758
Ritva Jansen jansen.ritva@gmail.com ja puh 050 558 8557
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Marja Laine, varainhoitaja marjaannelilaine@gmail.com ja puh 0400 521 021
Erja Lankinen, TS:n menovinkit sivut, Tykssenioritiedotus@gmail.com tai
erja.lankinen@gmail.com ja puh 0400 969 163
Toivo Salmi toivo.salmi@pp1.inet.fi ja puh 040 509 7037
Riitta Virtanen riitta.virtanen@fimnet.fi ja puh 040 515 9229
Varajäsen:
Kirsti Timonen kirsti.timonen@gmail.com ja puh 050 366 6617
Toimihenkilö:
Sihteeri Taru Luukkala-Viitanen tyksseniorit.sihteeri@gmail.com ja puh 040 723 1525
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