Jäsenkirje 4/2022
Hyvät senioriystävät!
Kuluneen kevään aikana Suomen ja koko Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut
poikkeuksellisen rajusti Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan johdosta. Tuskinpa kukaan
osasi edes kuvitella, millaisen silmittömän tuhon ja humanitäärisen kriisin Venäjän
hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut. Uskomatonta, että vielä vuonna 2022 Euroopassa
joudutaan kokemaan jotain näin epäinhimillistä.
Onkin ymmärrettävää, että YK, EU ja lähes koko muu maailma ovat tuominneet Venäjän
aggressiot. Länsimaat ja Nato ovat löytäneet uudelleen toisensa ja tukevat yhtenä
rintamana Ukrainaa taloudellisesti ja sotilaallisesti sodan laajeneminen estämiseksi.
Myös Suomi ja Ruotsi ovat tehneet historiaa hakemalla yhtä aikaa puolustusliitto Naton
jäsenyyttä varmistaakseen oman asemansa turvallisuusympäristön muutoksessa.
Poikkeusolot aiheuttavat ymmärrettävästi huolta tulevasta. Historiakokemus kuitenkin
opettaa tuleviin uhkiin varautumisen tärkeyden: Ei koskaan enää yksin. Ja on hyvä
muistaa, että yhteistyössä, toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin kriiseistä.

Senioriliitto palkitsi Turun yhdistyksen Vuoden Senioriyhdistyksenä
Kansallisen senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeily Rohkeasti tulevaisuuteen 17.–18.5. Silja
Serenadella kokosi yhteen yli 1700 senioria eripuolilta Suomea. Tarjolla oli komea kattaus
ohjelmaa, sopivasti viihdettä ja asiaa. Juhlaristeilyllä yhdistyksemme palkittiin Vuoden
Senioriyhdistyksenä. Turku palkittiin myös liiton vuosien 2019–2021 jäsenhankintakilpailun
suurten yhdistysten sarjan voittajana.

Pandemiatilanne rauhoittunut – lähikohtaamisiin silti terveysturvallisesti
Senioritalo Yrjänän remontin jälkeen yhdistyksemme toiminta on jatkunut aktiivisena koko
kevään, vaikka maailman meno sota- ja koronauutisoinnin takia väliin mieltä ahdistaakin.
Itse asiassa juuri jokapäiväiseen arkeen on hyvä saada muutakin sisältöä. Ja nyt kun
koronatilanne on hieman hellittänyt, lähikohtaamisiin onkin riittänyt tulijoita:
- Seniorien Vappubileet oli kerrassaan ikimuistoinen tapahtuma
- Tiistaitreffit ovat pyörineet normaalisti ja tarjolla on ollut laadukkaita luentoja
- Elokuva- ja kulttuurimatkailun tarjonta on kiinnostanut kiitettävästi
- Ja kaupunkikävelytkin on saatu käyntiin.
Kannattaa siis lähteä liikkeelle, osallistua monipuoliseen ohjelmatarjontaan Yrjänässä,
tavata vanhoja ja uusia tuttuja sekä löytää virikkeitä ja uutta sisältöä arkeen. Ja mikä
parasta, hyvässä seurassa!
Senioritalo Yrjänä lomailee 22.6. – 14.8.2022! (poikkeukset esim. tapahtumiin
mahdollisia).
Aivan erityisesti kannustan tutustumaan ja osallistumaan kerhojen toimintaan. Meillä toimii
noin 20 eri harrastuskerhoa ja opintopiiriä, joten on mistä valita. Jos ei löydy sopivaa, niin
perustetaan.
Kerhojen kokoontumisajat ja yhteystiedot löytyvät Turkuset -lehdestä tai yhdistyksen
kotisivuilta. Rohkeasti tervetuloa mukaan!
Tietoa lähiajan ohjelmasta:
Ti 31.5. Piknik-risteily Turku-Maarianhamina-Turku, Viking Glory / Viking Grace.
Ilmoittautumiset: Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847
Ti 31.5. klo 14 Tiistaikaffet, Senioritalo Yrjänä / Vapaa keskustelu / aiheena ”Päivän
mietelauseet”
Ti 7.6. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / Saaristomeren tulevaisuus /
toimitusjohtaja Kari Veijonen / Veijonen Consulting Oy
Pe 10.6. klo 19, Naantalin Musiikkijuhlat / ”Tansseja tähtien kanssa” -konsertti
Naantalin kirkko. Ilmoittautumiset: Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847
Ti 14.6. klo 14 Tiistaikaffet, Senioritalo Yrjänä / Penan ja Sepon kesäviinivinkit
Pe 17.6. klo 16, Naantalin Musiikkijuhlat / Puistokonsertti Kultarannassa.
Mahdollisuus yhteiskuljetukseen, ilmoittautumiset: Aira p. 0400 139 396

Ti 21.6. klo 14 Tiistaitreffit, Senioritalo Yrjänä / ”Jo joutui armas aika” / Duo Kari &
Lasse laulaa ja laulattaa / Kevätkauden päätös!
Ke 29.6. klo 14, ”Mielensä pahoittaja” -musikaali / Samppalinnan kesäteatteri.
Ilmoittautumiset: Aira p. 0400 139 396 tai Arja p. 040 703 1847
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.
Senioritalo Yrjänä lomailee 22.6.–14.8. 2022
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille senioreille! Pidetään edelleen huolta
itsestämme ja läheisistämme!
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