
Jäsenkirje 3/2022 
Hyvät senioriystävät! 
 
Tuskinpa kukaan osasi odottaa tai edes kuvitella, että vielä vuonna 2022 Euroopassa 
joudutaan kokemaan jotain näin uskomatonta ja epäinhimillistä toimintaa kuin mitä on 
Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan. Ja millaisen silmittömän tuhon ja humanitäärisen 
kriisin kaikkine sodan kauheuksineen hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan. Lännen tulee 
kaikin käytettävissä olevin toimin pysäyttää Venäjän aggressiot ja estää sodan 
laajeneminen. Tässä tilanteessa myös Suomen on rohjettava hakea Naton jäsenyyttä 
sekä siten varmistaa oma asemansa turvallisuusympäristön muutoksessa.  
 
Poikkeusolot aiheuttavat ymmärrettävästi huolta tulevasta. Historiakokemuksen kautta 
ymmärrämme tuleviin uhkiin varautumisen tärkeyden ja muistamme, että yhteistyössä, 
toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin kriiseistä. 
 

 
Toiminta Senioritalo Yrjänässä putkiremontin jälkeen jatkuu 
 
Vaikka maailman meno väliin ahdistaa ja masentaa mieltä, niin poikkeusoloista huolimatta 
elämä jatkuu. Itse asiassa juuri jokapäiväiseen arkeen on sota- ja koronauutisoinnin 
vastapainoksi hyvä saada muutakin sisältöä.  
 
Onneksi Senioritalo Yrjänä on remontin jälkeen taas käytettävissä, joten senioreilla on 
mahdollisuus nauttia kerhotoiminnan ohella myös monipuolisesta ohjelmatarjonnasta. Nyt 
siis kannattaa lähteä liikkeelle. Mennä mukaan kerhojen toimintaan, osallistua yhteisiin 
tapahtumiin sekä tavata vanhoja ja uusia tuttuja. Samalla voi löytää virikkeitä ja uutta 
sisältöä arkeen. Ja mikä parasta, hyvässä seurassa! Rohkeasti tervetuloa mukaan! 



Tietoa lähiajan ohjelmasta: 

Ti 12.4. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / Matkailukaupunki Turku – eilen, tänään, 
huomenna / toimitusjohtaja Anne-Marget Helle`n, Turku Touring Oy 
 
Ti 19.4. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / Liike on lääke – ikäihmisten liikuntainfo / 
Topi Hella, Turun liikuntapalvelut 
 
Ke 20.4. klo 12, Opastettu kaupunkikävely / kokoontuminen Boren puistossa. 
Mahdollisuus omakustanteiseen buffetlounaaseen Ravintola Göranissa / Ilmoittautumiset 
17.4. mennessä Marja-Leena Knuutiselle p. 040 536 6603 tai s-posti: 
knuutinen.marjaleena@gmail.com 
 
Pe 22.4. klo 13, Kuukauden elokuva, ”Ennio”, henkilökuva loistavan elokuvamusiikin 
säveltäjä Ennio Morriconen elämästä ja musiikista, Kinopalatsi. Ilmoittautumiset: Mirja 
p.040 082 4094 
 
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 Yrjänän vappu - seniorien iloinen vapputapahtuma!  
Tarjolla suolaista ja makeaa purtavaa sekä nestemäisiä nautintoaineita vapun hengessä. 
Ohjelmassa mm. Piahvi & Parton -show, hulvaton Karju kvartetti, Kannelkuoron 
lauluryhmä, yhteislaulua ja arpajaiset.  
Lipun hinta 25 € - sisältää ohjelman ja tarjoilut (alkumalja, ruoka, lasillinen viiniä, kahvi ja 
munkki).  
Tarjoiluista ja järjestelyistä johtuen edellytämme ennakkoilmoittautumista 26.4. mennessä: 
Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847 
 
Ti 3.5. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / toiminnanjohtaja, VTM Sini Ruohonen 
esittelee kirjauutuuden ”Ovi auki - Suomen tie Naton jäseneksi keväällä 2022”. 
 
Ti 10.5. klo 14 Tiistaitreffit / Lähikuvassa näyttelijä Kati Urho – 20 vuotta taiteilijana 

Terveysturvallisuus edellä  

Seniorien tilaisuuksissa noudatamme kulloinkin voimassa olevaa koronaohjeistusta ja 
suositamme toistaiseksi maskin käyttöä. Tulethan tilaisuuksiin vain terveenä!  

Tiedotamme 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   Aira Hellström 

puheenjohtaja   sihteeri 


