
     Jäsenkirje 7/2022 
Hyvät senioriystävät! 
 
Tänä vuonna olemme eläneet varsin poikkeuksellista aikaa. Pitkään piinanneen 
koronaepidemian lisäksi olemme valitettavasti uutisissa päivittäin joutuneet seuraamaan 
Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttamaa humanitääristä tuhoa. Sen seurauksena 
koko maailmaa koettelee nyt myös energiakriisi ja kansainvälinen talous on ajautumassa 
taantumaan. Väistämättä tämä heijastuu myös meille. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin 
kannalta energia- ja elintarviketuotannon riittävän omavaraisuuden turvaaminen onkin 
ensiarvoisen tärkeää. Suomella on onneksi kokemusta kriisiajoista, joten yhtenäisenä 
kansakuntana niistäkin selviämme.    
 
Vaikka huoli huomisesta saattaa askarruttaa mieltä, on historiakokemus opettanut, että 
yhteistyössä toimien, toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin kriiseistä. 
 

 
 
Vivahteikas vuosi 2022 
Yhdistyksemme toimintavuosi on kääntynyt lopuilleen. Koronarajoitusten päättymisen 
jälkeen Senioritalo Yrjänässä on riittänyt vipinää. Viikoittaiset Tiistaitreffit on kerännyt todella 
paljon kävijöitä, minkä selittänee monipuolinen ja korkeatasoinen ohjelmatarjonta.  Myös 
kerhojen ja opintopiirien toiminta on jatkunut normaaliaikojen tapaan vilkkaana.  
Erityisen hienoa on, että olemme saaneet myös pari uutta toimijaa elävöittämään 
ohjelmatarjontaa. Jo keväällä Yrjänässä aloitti Turun Laulelman Ystävien Laulelmaklubi, 
jonka esiintyjäkaartin esityksistä olemme saaneet nauttia ”Yrjänä soi ja tarinoi” -
tapahtumissa. Tänä syksynä puolestaan käynnistyi seniorien lempeän liikunnan Asahi -
kerho, joka on kokoontunut maanantaisin noin 15–20 aktiivin voimin. Tätä kannattaa tulla 
testaamaan. Myös kulttuurimatkailun lukuisat tapahtumat on otettu hyvin vastaan. 



 

Laulusta vireyttä seniorien arkeen – Kannelkuoro 50 vuotta yhteisöllisyyttä 
 

 

Yksi syksyn kohokohta oli Kannelkuoron 50-vuotisjuhlakonsertti Tuomiokirkkoseurakunnan 
juhlasalissa 30.10. 2022. Kuoron ystäville tarjottiinkin todella hieno ja monipuolinen ohjelma: 
oli emeritusprofessori Heikki Paloheimon komea juhlapuhe, oli taiteilija Merja Köpsin upeaa 
lausuntaa, mutta ennen muuta juhlivan kuoron tyylikkäitä esityksiä ja tuttuja sävelmiä 
vuosien varrelta.  
 
Turun kansalliset seniorit ry kiittää kaikkia kuoron toimintaan osallistuneita laulun harrastajia 
ja kuoron vetäjiä aktiivisesta toiminnasta sekä lukemattomista hienoista laulutuokioista, 
joista olemme saaneet nauttia vuosien saatossa. Onnea ja menestystä vetreälle 
viisikymppiselle Kannelkuorolle myös tuleville vuosille.  
  
Yhdistyksen syyskokous 8.11.2022 
  
Turun kansalliset seniorit ry:n syyskokous pidettiin Senioritalo Yrjänässä 8.11. Kokouksessa 
vahvistettiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin puheenjohtaja ja 
hallitus vuodelle 2023.  

Puheenjohtajana jatkaa Kari Kantalainen. Hallituksessa jatkavat Seija Arve, Mirja Ekman, 
Jouko Fossi, Eila Jylhä, Hannele Mustonen. Eino Risku ja Juhani Tainio. Uutena 
hallitukseen valittiin Pekka Ahlström. Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii 
SenioriJelpin koordinaattori Aira Hellström. 
 



Terveysturvallisuus edellä 
Seniorien tilaisuuksissa ja tapahtumissa noudatamme kulloinkin voimassa olevaa 
koronaohjeistusta ja edellytämme, että tilaisuuksiin tullaan vain terveenä.  
 
Lähiajan ohjelmaa: 
 

SENIORITALO YRJÄNÄSSÄ TAPAHTUU: 
- TIISTAITREFFIT 15.11. klo 14, vieraana Arkkipiispa TAPIO LUOMA 
- TIISTAITREFFIT 22.11. klo 14, Heikki Paloheimon vieraana Turun sotepalvelujen 

hankejohtaja KATARIINA KAUNISKANGAS alustaa aiheesta ”Turun ikäihmisten 
sotepalvelut 2023”. 

- TIISTAITREFFIT 29.11. klo 14, ohjelmassa ”Talven muotikatsaus” esittelijänä HANNA 
ALEN muotitavaratalo Haloselta sekä JUHANI TAINION tietoisku jalkineista ”Mitkäs sill` on 
jalassa”. 

- TIISTAI 6.12. klo 14, Seniorien Itsenäisyyspäivän juhla. Ohjelmassa mm. musiikkia, 
Kannelkuoro / juhlapuhe, rovasti Esko Laine / filmidokumentti Talvisota -elokuvan teosta. 
Juhlakahvit klo 13.30. Ohjelma 10 € (sis. kahvitarjoilun ja Seniorien Itsenäisyysleivoksen). 
Ilmoittautumiset 28.11.2022 mennessä Aira Hellströmille 040 013 9396 

- TIISTAI 13.12. klo 14, Senioritalo Yrjänä / Kannelkuoron joulun avaus ja Seniorien 
puurojuhla. 
Tiistaitreffien kahvitarjoilu klo 13 alkaen, tuoliiraha 4€ sis.kahvi/teen ja kahvileivän. 
 

ELOKUVAT, TEATTERIT, KONSERTIT, KÄVELYT, RETKET: 
- Keskiviikko 16.11. klo 12 KUUKAUSIKÄVELY kohteena Hotelli Kakola. Esittely ja 

tutustumiskierros sekä omakustanteinen lounas ravintola Ruben. Ilmoittautumiset Airalle p. 
040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847. 

- Lauantai 19.11. klo 14, ”Hiljaiset sillat” -musikaali, Turun kaupunginteatteri. Liput 61 €, 
maksetaan tapahtumatilille FI69 4309 2220 1175 31, viite 2891. Lisätietoja Airalta p. 
040 013 9396 tai Arjalta p. 040 703 1847. 

- Perjantai 25.11. klo 13, Kuukauden elokuva, Kinopalatsi. Ilmoittautumiset Mirjalle p. 040 
082 4094 

- Lauantai 3.12. klo 13 ”Dracula”, Åbo Svenska Teater. Liput 55 €, maksetaan 
tapahtumatilille FI69 4309 2220 1175 31, viite 2817. Ilmoittautumiset Airalle p. 040 013 
9396 tai Arjalle p. 040 703 1847 

- Lauantai 17.12. klo 19.00 ”Tuulin ja Waltterin joulu”, Tuuli Takala ja Waltteri Torikka, Turun 
konserttitalo. Hinta 46 €, viite 2820 eräp. 16.11.  

 

Loppusyksyn pimeys 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 
 


