Hallituksen Senioreille keväällä 2015 tehdystä kyselystä
Kevään jäsenkirjeen mukana lähetettiin senioreiden toimintaa ja toiveita koskeva kyselylomake.
Lomakkeen joko sähkeitse tai postitse palautti 70 Iso Kiitos kaikille vastanneille. Tähän olen
kirjannut muutamia poimintoja vastauksista.
Yhdistyksen jäseninä oli oltu 0 -15 vuoteen. Alle 5 vuotta jäsenenä oli 30 % vastaajista. Yli 5v
mutta alle 10 vuotta jäsenenä olleet 30 % ja yli 10 vuotta jäseninä olleita vastaajia oli 40 %
. Vuoden aikana senioreiden järjestämiin tilaisuuksiin oli osallistunut 1-3 kertaa tai usein noin 90 %
. Liki kaikki osallistujat eri ikäryhmissä piti tilaisuuksia hyvin järjestettyinä, sisältöä kiinnostavina
ja hinta laatu suhdetta sopivana.
Kaikille jäsenille jäsenkirjeet joko sähköpostina tai kirjeenä, oli tärkein tiedonsaanti kanava. Turun
sanomien yhdistysten viikkopalstalta tietoja luki puolet vastaajista. Hospitaali lehti, kaverit ja
kotisivujen lukijakuntaa oli noin 15%. Jäsenet saivat riittävästi tietoa yhdistyksen ja eri jaostojen
toiminnasta.
Yhdistys järjestää ns. omakustannus hintaan tapahtumia ja kysyimme minkä hintaisiin tapahtumiin
jäsenistö voisi osallistua. Joka hintakategoriaan riitti osallistujia, riippuen siitä mitä on tarjolla ja
onko hinta-laatusuhde kiinnostava.
Taidenäyttely ja museokohteita on järjestetty ja sen toivotaan jatkuvan, päivän matkoina
lähialueelle. " Etelä-Suomen kohteet 160 km säteellä" Turun lisäksi. Suosittuja kohteita oli esim.
Tamminiemi-Mannerheim museon käynti, Vapriikin Terrakotta, Edvard Munchin näyttelyyn,
kartanoihin ym. tehdyt matkat.
Muistelot harraste ja eri elämänalueiden luentoja toivottiin. Kiinnostavina oli
koettu esimerkiksi pyöräretki Amerikan mantereen poikki, muistelua elämästä tyksin mäellä,
lapinluontomatkoista, lapsuusmuistoja, tietoa vanhenemisesta, sairauksista ja hoidoista. Uutta
ja vanhaa hoitotyöhön liittyviä luentoja toivottiin.
Perinteinen joulujuhla, risteilyt, saaristokierrosta majakkamatkoja toivottiin.
Erilaisia musiikkitapahtumia toiveissa oli klassisesta, viihdemusiikkia, rokkia, ooppera, operettia,
balettia, musikaaleja, taitavat esitykset kiinnosti. Teattereiden suosio on vakaa, Helsingin
Tampereen ja Turun lisäksi toivomuksia tuli muiden lähikaupunkien teatterinäytännöistä ja
kesäteatteri esityksistä.
Nyt kysyttiin kiinnostusta lounastapaamisiin ja vastanneista enemmistö kannatti ajatusta.
Lainauksia vastauksista "voisi olla mukava" "kaikki sopii" "yleisillä kulkuneuvoilla tulisi
päästä paikalle" "tämä olisi mukava tapa tavata tuttuja. Hyvä ehdotus" Vastanneista neljä oli
kielteistä, lounastapaaminen ei heitä kiinnostanut.
Vastaajien liikkumiseen liittyviä aktiviteettejä oli kävelyt, luontoretket ja jooga oli eri ikäryhmissä
ykkössijalla. Vesivoimistelu vesijuoksu uinti kuului monien harrastevalikoimaan. Keilailu,
pyöräily, hikijumppa, tanssi, kuntosalit, sauvakävely, sulkapallon harrastajia oli useita. Pilates
joogan suosio näkyi vastauksissa ja toivomuksia toisen ryhmän perustaminen tuotiin esille.
Liikuntajaoston maanantaikävelyt koettiin " mukavaksi tavaksi alkaa viikko."

Käsityö, lukupiirin ja hengellisen jaoston toiminta tunnettiin. Kevään aikana rakennustyö häiritsi
hengellisen piirin kokoontumista, ja piiri joutui tilapäisesti vaihtamaan kokoontumispaikkaa.
Käsityöjaostolle ehdotettiin näyttelyä tekemistään käsitöistä.
Kotisivuilla oli puolet vastaajista joskus käynyt ja muutama prosentti usein. Sairaanhoitopiirin
kotisivut uudistuivat ja senioreiden kotisivujen vuoden 2014 osalta päivitys takkuili. Kotisivujen
päivitys ajantasana on saatu 2015 alkaen.
Tyksin senioreiden hallitus pyrkii toteuttamaan jäsenten toiveet se kiteytyy myös yhdistyksen
säännöissä. "Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kulttuuri-, virkistys- ja
opetustilaisuuksia sekä matkoja että tutustumiskäyntejä, kokoaa ja julkaisee muistelmia ja
kokemus-tietoa."
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