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Hyvät Seniorit 
 
Alkava vuosi on käynnistynyt kiihtyvän koronapandemian merkeissä. Nopeasti 
muuntuva virusvihulainen on ollut riesanamme jo yli kaksi vuotta eikä näytä vieläkään 
jättävän meitä rauhaan. Tämä tarkoittaa, että vallitsevaan tilanteeseen on 
sopeuduttava. On toistaiseksi hyväksyttävä koronarajoitukset osaksi jokapäiväistä 
arkeamme. Se edellyttää elämään terveysturvallisesti sekä muistuttaa käsihygienian ja 
maskien käytön tärkeydestä ja riittävistä etäisyyksistä ruuhkatilanteissa. Onneksi tämä 
seniorien piirissä jo hyvin ymmärretään. Muistetaan pitää myös rokotukset ajan tasalla. 
 

   
 
Senioritalo Yrjänässä putkiremontti 10.1. – 31.3.2022 
 
Yhdistyksen toimintavuosi 2022 alkaa ”evakossa” Senioritalo Yrjänän putkiremontin 
takia. Putkiremontin aikana kerhot ja SenioriJelppi toimivat väistötiloissa 
Aninkaistenkatu 1 (vanhan verotoimiston tila, 2.kerros), missä toiminta voi alkaa 
aikaisintaan 17.1. alkavalla viikolla. Lisätietoja kerhojen kokoontumisiin ja aikatauluihin 
liittyen kerhojen vetäjiltä. SenioriJelpin osalta lisätietoja saa Aira Hellströmiltä (puh. 
040 013 9396). 
 
Perinteiset Tiistaitreffit järjestetään keskiviikkotapaamisina (kuukauden toinen ja 
neljäs keskiviikko) Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa Eerikinkatu 3 (huom. 
koronavaraus). 
 
Terveysturvallisuus edellä 
Seniorien tilaisuuksissa noudatamme Aluehallintoviraston kulloinkin voimassa olevaa 
koronaohjeistusta ja edellytämme voimassa olevaa koronapassia. Mahdolliset 
koronarajoitukset vaikuttavat tilaisuuksien järjestämiseen, joten ohjelmista ja 
aikatauluista tiedotetaan erikseen.  
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Sote-vaaleissa on kyse seniorien hyvinvointipalveluista 

Kesällä voimaan tulleen sote-uudistuksen seurauksena pääsemme lähipäivinä 
äänestämään ensimmäistä kertaa järjestettävissä aluevaaleissa. Eikä ihan missä 
tahansa vaaleissa, sillä hyvinvointialuevaaleissa kyse on jokaisen kansalaisen arkea 
koskettavista asioista, eikä vähiten meidän seniorikansalaisten asioista. 

Aluevaltuustoon valittavat edustajat päättävät hyvinvointialueiden palvelujen 
järjestämisestä ensi vuoden alusta alkaen: siis lähipalveluista ja palveluverkosta, eri 
yksiköissä tarjottavista palveluista sekä hyvinvointialueen palvelujen tasavertaisesta 
saatavuudesta. Näin ollen ei ole yhdentekevää, ketkä tulevat valituiksi, koska 
aluevaltuustossa vaikutetaan arjen asioiden sujuvuuteen, palvelujen riittävyyteen ja 
laatuun sekä tulevaisuuden suuntaan. 

Seniorijärjestön tavoite on turvallinen ja ikäystävällinen elämä senioreille. Se tarkoittaa, 
että hallinnon päätöksenteossa on huomioitu ikääntyvän väestön tarpeet arjessa, 
asumisessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jokaisen on voitava luottaa siihen, 
että palvelut ovat saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Palvelujen monipuolisuus ja 
ikäihmisten turvallinen liikkuminen vahvistavat ihmisten mahdollisuuksia huolehtia 
toimintakyvystään mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että jokainen voi elää 
turvallista ja ihmisarvoista elämää kaikissa elämänvaiheissa.  

Pelkona on, että uudesta hallintoportaasta syntyy suuri, kasvoton organisaatio, joka 
alkaa elää omaa elämäänsä omassa osaamisen kuplassaan. Uudistuksen suurimpia 
haasteita onkin se, että organisaatio ei omassa itseriittoisuudessaan unohda 
asiakasta, sitä ihmistä, jota varten se on olemassa.  
 
Uudistus on paikkansa ansainnut, jos sitä varten rakennettu hallinto pystyy kuluja 
nostamatta järkeistämään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toiminnot niin, että 
kokonaisuus palvelee kaikilta osiltaan asiakasta nopeasti, tarkoituksenmukaisesti ja 
taloudellisesti. Asiakkaan vuoksihan tätä uudistusta ollaan tekemässä! 

Äänestämällä aluevaaleissa voimme kukin osaltamme vaikuttaa hyvinvointialueemme 
päätöksentekoon ja palvelutoimintojen tuleviin linjauksiin.  

Äänestyspäivä on sunnuntai 23.1. ja ennakkoäänestys 12.-18.1.22. 

Oman yhdistyksemme jäsenistä̈ aluevaaleissa ehdolle ovat asettuneet: Ilkka Kanerva, 
Juhani Leppä, Harry Nordqvist ja Ulla-Maija Vierimaa. Senioriasioiden tuntemusta 
ja osaamista siis löytyy myös omasta takaa!  

 

Hyvää ja onnekasta alkanutta vuotta 2022 kaikille senioreille! Pidetään edelleen 
huolta itsestämme ja läheisistämme! 

Ystävällisin terveisin Turun kansalliset seniorit ry 

Kari Kantalainen, puheenjohtaja  Aira Hellström, sihteeri 


