
Jäsenkirje 5/2022 
Hyvät senioriystävät! 
 
Kesäkausi on pikkuhiljaa kääntymässä syksyksi ja on tullut aika käynnistää seniorien syyskauden 
toimintaa. Toivottavasti kesä on sujunut mukavasti ja olette saaneet levätä, rentoutua ja nauttia 
kauniista Suomen suvesta, vaikka elämmekin kovin poikkeuksellista aikaa.  
 
Jo puoli vuotta jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut silmitöntä tuhoa ja 
humanitäärisen kriisin. Sen seurauksena on syntynyt energiakriisi ja kansainvälinen talous on 
ajautumassa taantumaan, joka väistämättä jossain muodossa heijastuu myös meille. Suomalaisen 
yhteiskunnan tulevan hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää turvata riittävä omavaraisuus energia- ja 
elintarviketuotannossa. Tärkeää on myös huomata, että Nato jäsenyys osaltaan vahvistaa 
asemaamme epävarmassa turvallisuusympäristössä.    
 
Huoli tulevasta saattaa askarruttaa mieltä, mutta historiakokemus on opettanut, että yhteistyössä, 
toinen toistamme tukien, selviämme vaikeistakin kriiseistä. 
 

 
 
Pandemiatilanne ei ole ohi – muistetaan terveysturvallisuus lähikohtaamisissa 
Koronapandemia on edelleen kiusanamme, eikä sitkeä virusvihulainen näytä jättävän meitä 
rauhaan. Vaikka rokotuskattavuus paranee koko ajan, ei jatkuvasti muuntuvaa koronavirusta ole 
lyöty. Näin ollen myös jatkossa on syytä muistaa käsihygienian tärkeys ja tarvittaessa myös 
maskien käyttö sekä riittävät etäisyydet ruuhkatilanteissa, jotta vältytään altistumisilta. Seniorien 
piirissä tämä onneksi ymmärretään.  



 
Senioritalo Yrjänä 
Senioritalon syyskausi tarjoaa runsaasti monipuolista ohjelmaa piristämään jokapäiväistä arkea: 

- Tiistaitreffit - luvassa laadukkaita luentoja ja mielenkiintoisia esityksiä 
- Kuukauden elokuva, leffaelämyksiä Kinopalatsissa (kuukauden viimeinen perjantai) 
- Kulttuurimatkailussa runsaasti teatteri- ja konserttitapahtumia 
- Kaupunkikävelyt - leppoisaa liikuntaa yhdessä ja omaan tahtiin – ja halukkaille 

omakustanteiset kuukausilounaat   
 
Kannattaa siis lähteä liikkeelle, osallistua seniorikohtaamisiin, tavata vanhoja ja uusia tuttuja sekä 
löytää virikkeitä ja uutta sisältöä arkeen. Ja mikä parasta, hyvässä seurassa! 
 
Erityisesti kannattaa tutustua ja osallistua kerhojen toimintaan. Meillä toimii jo 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: 
To 18.8. klo 12 Kaupunkikävely Aurajoen rantamaisemissa, lähtö Kaupunginteatterin edustalta. 
Halukkailla mahdollisuus osallistua ravintola Aitiopaikan omakustanteiselle lounaalle klo 13. 
Ilmoittautumiset Airalle p. 040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847. 

Pe 26.8. klo 13, Kuukauden elokuva, Javier Bardemin tähdittämä yrityssatiiri ”Hyvä pomo” 
espanjalainen komedialeffa, Kinopalatsi. Ilmoittautumiset Mirjalle p. 040 082 4094 
 
Ti 30.8. klo 14 Tiistaitreffit, Yrjänä / ” Keskustan ja kauppatorin liikennejärjestelyt”, 
liikenneinsinööri JAANA MÄKINEN, Turun kaupunki 
 
Ti 6.9. klo 14 Tiistaitreffit, Yrjänä̈ / Syyskauden avaus ja katsaus syksyn ohjelmatarjontaan. 
Ohjelmassa myös lausuntataiteilija, rovasti PIRJO VAHTOLAN tervehdys. Duo Kari & Lasse 
laulaa ja laulattaa… 
 
Ke 7.9. klo 18.30 ”Suomifilmin salaiset kansiot”, Turun kaupunginteatteri 
Liput 34 €, maksetaan tapahtumatilille FI69 4309 2220 1175 31, viite 2794. Ilmoittautumiset Airalle 
p. 040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847. 
 
Ti 13.9. klo 13, Tiistaitreffit, Yrjänä / professori Heikki Paloheimon vieraana työelämäprofessori 
ANDERS BLOM teemana ”Ukrainan sota ja Venäjän sisäinen valtataistelu”. Kahvit klo 12 alkaen 
 
Ti 20.9. klo 13, Tiistaikaffet, Yrjänä / yhteistyökumppanimme Priima Avustaja esittäytyy 
 
Ke 21.9. klo 12, Kaupunkikävely uudistuneen Kauppatorin maisemissa ja omakustanteiset 
torikahvit halukkaille. Ilmoittautumiset Airalle p. 040 013 9396 tai Arjalle p. 040 703 1847. 
 
Pe 23.9. klo 13, Kuukauden elokuva, Kinopalatsi. Ilmoittautumiset Mirjalle p. 040 082 4094 
 
Ti 27.9. klo 14, Tiistaitreffit, Yrjänä / ”Renessanssia ja barokkia Turun seudun luonnossa ja 
rakennuksissa”, emeritusprofessori PEKKA NIEMELÄ  



 
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.  

Hyvää̈ ja aktiivista alkavaa syksyä kaikille senioreille! Pidetään edelleen huolta itsestämme 
ja läheisistämme!  

 

Ystävällisin terveisin Turun kansalliset seniorit ry 

Kari Kantalainen   Aira Hellström 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 
 
 


