PUHEENJOHTAJAN JOULUTERVEHDYS
Näin joulun ja uuden vuoden lähestyessä on hyvä hetki tarkastella mennyttä vuotta Tyksin Seniorit
ry:n tapahtumien valossa. Kevät- ja syyskauden ohjelmien tarjonnassa seurattiin sitä periaatetta, että
mukana on sopivasti monikohderetkiä, teatteria, musiikkia, museoita, luentoja ja esitelmiä. Eritoten
Mäntän ja Uudenkaupungin matkoihin kuului useita kohteita. Muita matkakohteita olivat Ytönlinnakesaari, Maarianhamina ja Tallinna joulumarkkinoineen. Teatterissa käytiin Turussa ja
Tampereella. Oli musikaalia ja vielä on oopperaa ennen uuttavuotta. Vanhenemisesta meille
luennoitiin. Esitelmässä taas meille kerrottiin sairaanhoidosta ja sairaanhoitajan työstä
vuosikymmenien saatossa. Keväällä jäsenille tarjottiin ilmaiseksi opastetut tutustumiset
Tyttökuningas näyttelyyn Turun Linnassa ja Ellen Thesleff- taidenäyttelyyn taidemuseossa. Näiden
kertatapahtumien lisäksi liikunnallinen jaosto järjesti kerran tai kahdestikin viikossa toimintaa
ulkotiloissa ja sisähalleissa. Myös hengellisellä piirillä ja lukupiirillä oli kokoontumisia
kuukausittain. Suosituin jäsenten mielestä oli jälleen yhteinen joulupuurotilaisuus. Sen perinteinen
ohjelma perinteisine esittäjineen veti ruokasaliin lähes 200 iloista jäsentä seurustelemaan vanhojen
työkavereittensa kanssa. Aikaisempaan tapaan puuron, kahvin ja tortun tarjoiluineen antoi meille
entinen työnantajamme Tyks. Sen edustajana sairaalajohtaja Erkki Virolainen kertoi ajankohtaiset
kuulumiset. Selkeässä esityksessään hän kertoi mm. että Tyksi on valmistautunut huolella soteuudistuksiin ja sairaanhoitopiiri siirtynyt Tyks 1-sairaala organisaatioon. Sen myötä
leikkaustoiminta vähenee aluesairaaloissa, joissa samalla alkaa sairaanhoitopiirin ja
terveyskeskuksen potilaiden hoito samalla vuodeosastolla. Tulevaisuudessa hän näki sekä
myönteistä että kielteistä. Myönteistä siinä, että yliopistosairaanhoitopiirien välisessä vertailussa
Tyks on mahdollisesti nousemassa kärkeen. Kielteistä siinä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
saattaa houkutella erityisvastuualueen potilaita Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireistä, jotka
vielä nyt ohjaavat potilaansa Tyksiin. Tämä muutos voisi olla Tyksille erittäin haitallinen. Sen
vuoksi toimintaa on meillä täällä koko ajan vaan tehostettava totesi sairaalajohtaja lopuksi. Paljon
pohdiskelua antaneen puheen jälkeen perinteinen ohjelma jatkui. Musiikkia esitti senioreitten oma
Amar-yhtye: Matti Sillanpää saksofoni ja klarinetti, Aaro Kiuru piano ja Risto Härkönen haitari.
Marja-Leena Meller-Mattila puhui joulun sanomasta, Riitta Vasenkari lausui runoja ja aikaisemmat
Ultraääni-kuoron jäsenet johdattivat yhteisiin joululauluihin. Nyt joulupuurotilaisuutemme jälkeen
on oiva tilaisuus vielä kiittää Tyksin johtoa saamastamme vieraanvaraisuudesta ja toivottaa sille
menestystä tulevina aikoina. Lopuksi kiitän joulujuhlamme esiintyjiä ja järjestelyissä mukana
olleita.
Vielä toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016.
Leo Mikkola

