
     Jäsenkirje 1/2023 
Hyvät senioriystävät! 
Vuosi on vaihtunut ja seniorien vuoden 2023 toiminta on käynnistynyt. Valitettavasti 
jokapäiväistä arkeamme varjostaa tänäkin vuonna epätietoisuus siitä, mitä ympäröivässä 
yhteiskunnassa tapahtuu.  Riesanamme kun sitkeän koronaviruksen lisäksi on energiakriisi 
ja talouden taantuma Venäjän käynnistämän Ukrainan hyökkäyssodan seurauksena. Nämä 
heijastuvat konkreettisesti myös meidän suomalaisten arkeen. Niinpä onkin ymmärrettävää, 
jos huoli huomisesta alkaa painaa mieltä. Mutta yhteistyössä toimien, toinen toistamme 
tukien, me seniorit selviämme vaikeistakin ajoista. 
 

 
Seniorien toimintakausi 2023 vilkkaasti käyntiin 
Yhdistyksemme kevätkausi on käynnistynyt vauhdikkaasti ja Senioritalo Yrjänässä on 
riittänyt vipinää. SenioriJelpissä palvelukysyntä, erityisesti digineuvonnassa, on joulutauon 
jälkeen aika ajoin jopa ruuhkautunut. Myös kerhojen ja harrastuspiirien kevään toiminta on 
alkanut vilkkaana. Uudesta Turkuset -julkaisusta löytyy kerhojen vetäjien yhteystiedot, joten 
kannustamme kaikkia senioreita rohkeasti mukaan kokeilemaan uusia harrastuksia. 
     
Turun seniorien uusien jäsenten informaatio- ja tutustumistilaisuus pidettiin 18.1. Yrjänässä. 
Paikalle oli saapunut runsas 20 uutta jäsentä kuulemaan ja keskustelemaan yhdistyksen ja 
kerhojen toiminnasta, palveluista sekä tapahtumatarjonnasta. Toivotamme kaikki uudet 
jäsenet tervetulleeksi mukaan Suomen jäsenmääräisesti suurimman senioriyhdistyksen 
toimintaan, myös kaikki te uudet jäsenet, jotka ette syystä tai toisesta päässeet mukaan 
infotilaisuuteen. Ja luonnollisesti toivotamme myös kaikki vanhat jäsenet tervetulleiksi 
mukaan osallistumaan seniorien aktiviteetteihin, harrastustoimintaan ja tapahtumiin. 
 
Kevätkaudelle onkin luvassa runsaasti ohjelmaa sekä kulttuurimatkailun tapahtumiin että 
Tiistaitreffeille, joten seuratkaapa viestintää kotisivuiltamme ja maanantaisin Turun 
Sanomien yhdistyspalstalta.  
 
 



Senioritalo Yrjänän Tiistaitreffit / muuta lähiajan ohjelmaa: 
 

TIISTAITREFFIT 31.1. klo 14, ”Ajankohtaista Kaupunginorkesterista ja konserttitalo 
Fuugasta” / intendentti Nikke Isomöttönen 
 
TIISTAITREFFIT 7.2. klo 14, / ”Kenttäpostin kertomaa” -konsertti / Tuija Saura & Elina 
Ukkonen. Kahvi- ja ohjelmamaksu 10 €. 
 
Seniorien Ystävänpäiväkahvit ja -tapahtuma 14.2. klo 13.30 alkaen / ravintola Aitiopaikka, 
Valtion virastotalo. Ohjelmassa mm. työelämäprofessori, tietokirjailija Pauli Aalto-Setälän 
esitelmä turvallisuusympäristön muutoksesta ”Venäjän informaatiovaikuttaminen ja 
Ukrainan torjuntavoitto”.  
Kahvi- ja ohjelmamaksu 7 € / henkilö. Ilmoittautumiset 8.2. mennessä Airalle p. 040 013 9396, 
sähköposti aira.hellstrom@seniorijelppi.fi 
Ystävänpäivän blinit -herkkuhetki senioriystäville 14.2. klo 16, ravintola Aitiopaikka.  
Hinta 35 € (sisältää: 2 bliniä ja jälkiruoan sekä viinin tai oluen tai virvoitusjuoman). Ilmoittautumiset 
8.2. mennessä Airalle p. 040 013 9396, sähköposti aira.hellstrom@seniorijelppi.fi 
Maksetaan 9.2. mennessä Turun kansalliset seniorit tilille FI69 4309 2220 1175 31. Viite 2422 
 
TIISTAITREFFIT 21.2. klo 14, ”Kohti kauniimpaa kaupunkia” / sosiologi, kirjailija Marjo 
Uotila 
 
Seniorien Kalevalanpäivän juhla 28.2. klo 14, Senioritalo Yrjänä / ”Kui”- runoja ja lauluja 
Turusta” / Riitta Vasenkari, Arja Lyly ja Elisa Raassina. Kahvi- ja ohjelmamaksu 10 €. 
 
TIISTAITREFFIT 7.3. klo 14, ”Kestääkö demokratia populismin puristuksessa” / prof Urpo 
Kivikari 
 
TIISTAITREFFIT 14.3. klo 14 / Yhdistyksen kevätkokous / pormestari Minna Arve 

ELOKUVAT, TEATTERIT YM.: 
- Torstai 23.2. klo 17, Yrjänä soi ja tarinoi, ”Lauluja Ukrainasta ja lähialueilta” / trubaduurit 

Teuvo Mujo & Iiti Elomaa. Kahvi- ja ohjelmamaksu 5 €. 
- Lauantai 25.2. klo 13.30, Teatteri ”Tuntematon sotilas”, Turun kaupunginteatteri,  

(hinta 32 €, maksetaan FI69 4309 2220 1175 31, viite 2435) 
Ilmoittautumiset Airalle p. 040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847 

- Perjantai 3.3. klo 13 Kuukauden elokuva, ”Hamsteri”, Kinopalatsi.  
- Ilmoittautumiset Mirjalle p. 040 082 4094 
- Tiistai 8.3. klo 19.00, Teatteri ”Vanumamma”, Kaarinan teatteri, 

(hinta 40 €, maksetaan FI69 4309 2220 1175 31, viite 2859) 
Ilmoittautumiset Airalle p. 040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847 

Talven sää ja liukkaat kelit voivat yllättää, joten ollaanpa varovaisia ulkona 
liikuttaessa. Pidetään edelleen huolta itsestämme ja läheisistämme! 

Ystävällisin terveisin Turun kansalliset seniorit ry 
 
Kari Kantalainen    Aira Hellström 
puheenjohtaja    sihteeri 


