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Hyvät Seniorit
Alkuvuonna olemme eläneet varsin poikkeuksellista aikaa. Jo parin vuoden ajan
koronapandemia on ollut kiusanamme, eikä virusvihulainen ole vieläkään jättänyt
meitä rauhaan. Hyvän rokotuskattavuuden myötä tilanne on parempi, mutta jatkuvasti
muuntuvaa koronavirusta ei ole lyöty. Näin ollen myös jatkossa on syytä muistaa
käsihygienian ja maskien käytön tärkeys sekä riittävät etäisyydet ruuhkatilanteissa,
jotta vältytään altistumisilta. Seniorien piirissä tämä onneksi ymmärretään.
Viime viikkoina on surullisina voitu seurata Venäjän järkyttävää hyökkäystä Ukrainaan
ja sitä käsittämätöntä tuhoa, minkä kohteeksi itsenäinen maa ja sen kansa on joutunut.
Tämä on synnyttänyt humanitäärisen kriisin, joka koskettaa meitä kaikkia. On oikein,
että koko kansainvälinen yhteisö YK:n ja EU:n johdolla vaatii välitöntä sotatoimien ja
verenvuodatuksen lopettamista. Pimeyden voimille ei pidä antaa sijaa. Ukraina
tarvitsee kaiken mahdollisen tuen aggressioita vastaan. Suomi ja suomalaiset ovat
valmiita auttamaan. Samalla kehitämme omaa varautumistamme tuleviin uhkiin
muistaen, että yhteistyössä, toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin kriiseistä.

Senioritalo Yrjänässä putkiremontti valmistuu ajallaan, tilat käyttöön 1.4.alkaen
Tämä vuosi on käynnistynyt ”evakossa” Senioritalo Yrjänän putkiremontin takia.
Remontin aikana SenioriJelppi ja eräät kerhot ovat toimineet seurakunnan
väistötiloissa Aninkaistenkatu 1 (2.krs, vanhan verotoimiston tilat).

Perinteiset Tiistaitreffit on ”evakkoaikana” järjestetty Keskiviikkokohtaamisina (2. ja 4.
keskiviikko) Tuomiokirkkoseurakunnan kokoustiloissa Eerikinkatu 3.
Tämän hetken tiedon mukaan pääsemme 1.4. takaisin Yrjänään ja tavoitteena on
saada toiminta normaalisti käyntiin viikolla 14 (4.4. alkaen).
Lisätietoja kerhojen kokoontumisiin ja aikatauluihin liittyen kerhojen vetäjiltä.
SenioriJelpin osalta lisätietoja saa Aira Hellströmiltä (puh. 040 013 9396).
Senioreilla poikkeusaikojen kevätkokous
Turun kansalliset seniorit ry:n kevätkokous pidettiin 10.3. Ravintola Aitiopaikassa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Aila Seikola ja paikalla oli läsnä lähes 40 senioria.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin yhdistyksen vuoden
2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä̈ myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Kokous päätti myös kutsua yhdistysaktiivi Pentti Arvelan Turun kansalliset seniorit
ry:n kunniajäseneksi. Hieno ja oikeaan osunut huomionosoitus. Kiitos vielä Penalle
pitkäaikaisesta työstä senioriyhteisön hyväksi ja lämpimät onnittelut!
Kokouksen jälkeen kuultiin etänä kenraalimajuri evp. Pekka Toverin ajankohtainen
katsaus Venäjän käynnistämään hyökkäyssotaan Ukrainassa. Erittäin asiantunteva ja
mielenkiintoinen tilanneanalyysi.
Hätä koskettaa – senioreilta avustusta Ukrainaan
Kevätkokous antoi yhdistyksen hallitukselle valtuudet avustaa Kirkon ulkomaan avun
kautta Ukrainan pakolaisia 824 eurolla eli euro / jäsen.
Lähiajan ohjelmaa:
Ke 23.3. klo 14 näillä näkymin viimeinen Eerikinkadun Keskiviikkokohtaaminen.
Ohjelmassa ajankohtainen kulttuurikatsaus, vieraina toimitusjohtaja Suvi Innilä,
Naantalin musiikkijuhlat sekä kulttuurilautakunnan jäsen Hannele Mustonen.
Pe 25.3. klo 13, Kuukauden elokuva ”70 on vain numero”, Kinopalatsi.
Ilmoittautumiset Mirja p.040 082 4094
Ma 28.3. klo 18.30, Teatteriesitys ”Kaksi paavia”, Turun kaupunginteatteri.
Ilmoittautumiset Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847
Ti 5.4. klo 14 Tiistaikaffet, Senioritalo Yrjänä
Ti 12.4. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / Matkailukaupunki Turku – eilen,
tänään, huomenna / toimitusjohtaja Anne-Marget Helle`n, Turku Touring Oy
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Ti 19.4. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / Liike on lääke – ikäihmisten
liikuntainfo / Topi Hella, Turun liikuntapalvelut
Ke 20.4. klo 12, Opastettu kaupunkikävely / lounas / Ilmoittautumiset Marja-Leena
Knuutinen p. 040 536 6603 tai s-posti: knuutinen.marjaleena@gmail.com
Ti 26.4. klo 14, Teatteriesitys ”Kauan kukkineet omenapuut”, Turun
kaupunginteatteri. Ilmoittautumiset Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847
Pe 29.4. klo 13, Kuukauden elokuva,”Ennio”, henkilökuva loistavan elokuvamusiikin
säveltäjä Ennio Morriconen elämästä ja musiikista, Kinopalatsi. Ilmoittautumiset Mirja
p.040 082 4094
Ti 31.5. Piknik-risteily Turku-Maarianhamina-Turku
Lisätiedot ja ilmoittautumiset viim. 28.4. Aira p. 0400 139396 tai Arja p. 040 703 1847
20.9.-24.9. Risteily Mosel-joella Saksassa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viim. 15.3. Aira p.0400 139396 tai Arja p. 040 703 1847

Terveysturvallisuus edellä
Seniorien tilaisuuksissa noudatamme Aluehallintoviraston kulloinkin voimassa olevaa
koronaohjeistusta ja suositamme toistaiseksi maskin käyttöä. Tulethan tilaisuuksiin
vain terveenä!
Tiedotamme kevään ohjelmatarjonnasta, tapahtumista ja tilaisuuksista myös
yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-sivuilla sekä Turun Sanomien yhdistyspalstalla.
Mukavaa kevättä kaikille senioreille! Pidetään edelleen huolta itsestämme ja
läheisistämme!
Ystävällisin terveisin Turun kansalliset seniorit ry
Kari Kantalainen, puheenjohtaja
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Aira Hellström, sihteeri

