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 TURUN  YLIOPISTOLLISEN  KESKUSSAIRAALAN  SENIORIT  RY 

               

      

                

      Jäsenkirje1/2023                                              

                        Helmikuu                           

         

Hyvä Tyksin seniorit ry:n jäsen 

  

Ihanaa, kulunut vuosi alkaa niin, ettei ole lainkaan rajoituksia kokoontumisille. Kyllä tuota 
tiukkaa aikaa kestikin. Nyt voimme taas melko huoletta tavata toisiamme ja retkeillä.  Tämä 
jäsenkirje tulee juuri sopivasti kertomaan mitä kaikkea mukavaa yhdistyksemme jäsenille tar-
joaa.  

JÄSENMAKSU JA SEN MAKSAMINEN    

Viime syksyn vuosikokous päätti että yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2023 on edelleen 10 
euroa ja kannattajajäsenen jäsenmaksu on 35 euroa.  Maksathan sen viimeistään eräpäivä-
nä 3.4.2023 yhdistyksen tilille FI 97  5710 8320 0263 65 käyttäen viitenumeroa 3420234.  
Tämän jäsenkirjeen liitteenä on pankkisiirto maksun hoitamiseksi ajallaan. Syksyn vuosiko-
kous päätti että jos jäsenmaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, niin silloin jäsenen tulee mak-
saa lisäksi 5 euron viivästysmaksu eli yhteensä 15 euroa.  JOS MAKSUN HOITAA 
PUOLESTASI JOKU TOINEN HENKILÖ, (ESIM PUOLISO TAI LAPSI ) ON VIESTIKENTTÄÄN 

EHDOTTOMASTI KIRJOITETTAVA SEN HENKILÖN NIMI, JONKA JÄSENMAKSUSTA ON KYSE. 
NÄIN PYSTYMME KOHDENTAMAAN MAKSUN OIKEAN HENKILÖN HYVÄKSI. TÄSSÄ 
TILANTEESSA EI KÄYTETÄ VIITENUMEROA!   Jäsenmaksullesi saat varmasti vastinetta. Yhdis-
tys järjestää useita täysin maksuttomia tilaisuuksia tai maksaa opastuksen näyttelyihin tms.   

Jäsenmaksun eräpäivä on siis   3.4.2023 ja  käytettävä   viitenumero 3420234.    

Yhdistyksen kotisivut  

 Aikaisemmin seniorien kotisivut olivat VSSHP:n sivujen yhteydessä. Kun siirryttiin Varhaan, 
VSSHP:n sivut lakkautettiin, ja samalla myös Tyks senioreiden kotisivut.   Tyks seniorien halli-
tus päätti ottaa käyttöön omat kotisivut, jotka on toteutettu Yhdistysavaimen avulla. Löydät 
sivumme helposti osoitteella  https://www.tyks.fi/ammattilaiselle. Tyks senioreiden sivut löy-
tyvät sivun alaosasta. Ne löytyvät myös kirjoittamalla nettiosoitteeksi, 
https://tyksseniorit.nettisivut.fi.   Sivut  löytyy myös googlaamalla ”tyks seniorit”. Opette-
lemme vielä sivuston käyttöä, joten toivomme jäseniltä kärsivällisyyttä ja vinkkejä päivittäjil-
le. Sivujen sisältö ja sijoittelu hakee vielä muotoaan.  Pyrimme pitämään sivut ajantasaisina, 
niin että sieltä löytyy jatkossakin kaikki uusimmat tiedot. 
 

 

https://www.tyks.fi/ammattilaiselle
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Ei enää Hospitaalilehteä  

Tyksin ja sairaanhoitopiirin muuttuessa osaksi hyvinvointialuetta, ei enää myöskään julkaista 
Hospitaali-lehteä, jota Tyks seniorit ovat käyttäneet tapahtumista tiedottamiseen.   

KEVÄT VUOSIKOKOUS 

Kevään vuosikokous pidetään perjantaina 21. 4 klo 13 alkaen Tyksin T2 rakennuksen Johan 
Haartman salissa . ( Saliin kulku T- sairaalan pääsisäänkäyntiä  alemmasta kerroksesta pitkän 
käytävän päässä T 2 rakennuksessa )  Sitä ennen klo 12 –12.30 nautitaan pullakahvit T-
sairaalan kahvio Savi-kupissa. Sen jälkeen kuulemme yhdistyksen jäsenen, lääkäri Arno Vuo-
ren esityksen aiheesta Hoitotahto ja muut tahdonilmaisut.  Kevään vuosikokouksessa käsi-
tellään vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä pää-
tetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tilinpäätös ja vuo-
sikertomus on pyydettäessä saatavilla sihteeriltä pari viikkoa ennen vuosikokousta. Vaikka 
vuosikokoukseen ei ole ilmoittautumisvelvoitetta hallitus toivoo että ne, joiden tarkoitus on 
osallistua kokoukseen ilmoittavat siitä  yhdistyksen kokoussihteeri Anne Hjortille  18.4. 
mennessä mieluiten sähköpostitse  hjoran@gmail.com  tai   puh 040 5747445   

KEVÄÄN JA KESÄN RETKET JA TAPAHTUMAT  

Tässä jäsenkirjeessä kerromme yhdistyksen järjestämistä retkistä ja tapahtumista maalis-
kuusta loppukesään Niin maksulliselle kuin maksuttomalle retkelle osallistumisen edelly-
tyksenä on, että olet maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun.  

Ilmoittaudu haluamaasi tapahtumaan ajoissa ja hoida maksu viimeistään eräpäivänä. Maksa-

essasi käytä ehdottomasti annettua viitenumeroa. Jos retkeen sisältyy ruokailua, kerrothan 

ruokarajoitteesi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Retki-ja kulttuurijaoston vastuuhenkilönä toimii Mirja Hovirinta mirja.hovirinta@gmail.com, 

tai puh  050 5590162 ja  jäseninä Heimo Kumlander, heimo.kumlander@gmail.com  tai puh 

040 5934021, Erja Lankinen   erja.lankinen@gmail.com  tai puh  040 0969163 ,Riitta Virtanen, 

riitta.virtanen@fimnet.fi tai puh 040 5159229 sekä  Kirsti Timonen  kirstitimonen@gmail.com  

tai puh 050-3666617 

 
MAALISKUU 
 
Pe 17.3.20 klo 19 Åbo Svenska Teater :  Dracula . Kysy peruutuspaikkoja  Kirstiltä  kirstitimo-
nen@gmail.com tai puh 050 3555517 . Lipun hinta 53 euroa. 
 
Ke 22.3 klo 10  UUSINTANA  Opastettu kierros ( n. 1,5h) Turun tuomiokirkkoon ja tuomio-
kirkkomuseoon. Turun tuomiokirkon vuosisatainen historia ulottuu rauta-ajan lopulta koko  
kirjoitetun historian läpi tähän päivään. Lähde mukaan matkalle historiaan. 
Ilmoittaudu  17.3  mennessä Mirjalle  mirja.hovirinta@gmail.com  tai puh.050 559 0162. 
 

mailto:hjoran@gmail.com
mailto:mirja.hovirinta@gmail.com
mailto:heimo.kumlander@gmail.com
mailto:erja.lankinen@gmail.com
mailto:riitta.virtanen@fimnet.fi
mailto:kirstitimonen@gmail.com
mailto:kirstitimonen@gmail.com
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Yhdistys maksaa opastuksen, jokainen maksaa museon sisäänpääsyn itse joko museokortilla 
tai 1€ pääsymaksulla. 
 
Ti 28.3. klo 13 Kino Piispanristi elokuva A Man called Otto 
Koomiseen ja koskettavaan bestselleriin perustuva A Man Called Otto kertoo tarinan äreästä 
leskestä Otto Andersonista (Tom Hanks), joka haluaa asioiden olevan järjestyksessä. Kun 
naapuriin muuttaa eloisa nuori perhe, hän tapaa haastajansa – nokkelan ja kolmatta lastaan 
odottavan Marisolin. Pian heidän välilleen muodostuu yllättävä ystävyys, joka kääntää 
Oton maailman ylösalaisin. Koe hauska, sydäntä lämmittävä tarina siitä, kuinka jotkut per-
heet löytyvät odottamattomimmista paikoista. Lipun hinta on 9 euroa ja osallistuja maksaa 
sen itse teatterin lippuluukulla.  
Ilmoittaudu Mirjalle 22.3. mennessä mirja.hovirinta@gmail.com tai p. 0505590162 
 
HUHTIKUU 
Ti 4.4. klo 12 hiljennymme hiljaisen viikon sanomaan Hirvensalon Taidekappelissa. Mukana 
tuttuun tapaan Riitta Vasenkari, Marja-Leena Meller -Mattila ja säestäjänä Anja Nurminen. 
Lähde mukaan! 
 
Pe 21.4.23 klo 12 Vuosikokous , katso edellä  
 
Pe 28.4.2023 Mannerheim-museo ja Tamminiemi 

Klo 8, lähtö Turun tuomiokirkolta. Nostalgiset aamu-
kahvit Lahnajärven taukopaikalla n. klo 9. 
Matka jatkuu kohti Helsinkiä ja siellä ensimmäinen 
kohteemme on Mannerheim-museo. 
Oppaiden johdolla saamme tutustua Marsalkka Man-
nerheimiin, hänen kotiinsa ja siellä 
oleviin näyttelyihin. Lounaspaikkamme on historialli-
sella Taivallahden kasarmialueella sijaitseva Ravintola 
Kaarti. Lounaan jälkeen suuntaamme Tamminiemeen, 

jossa oppaat odottavat meitä. Tutustumme taloon, joka on toiminut presidenttien virka-
asuntona ja viimeksi Urho Kekkosen yksityisenä kotina. Paluumatkalle lähdemme niin, että 
Turussa ollaan noin klo 18.  Matkalle voidaan ottaa vain 40 henkilöä, joten ilmoittautukaa 
ajoissa! 
Ilmoittautumiset sekä ruokarajoitteet Erjalle, erja.lankinen@gmail.com tai puh. 0400 969 163 
ja retkimaksut 14.4.2023 mennessä yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen vii-
tenumeroa 2804233. Matkan hinta 60€, museokorttilaisilta 41€. 
 
TOUKOKUU 
To 11.5.2023 kotiseuturetki Lietoon 
Lähtö klo 11.30 Turun Tuomiokirkolta. Kohteenamme Liedon Vanhalinna, joka on vuosien  
 

mailto:mirja.hovirinta@gmail.com
mailto:erja.lankinen@gmail.com
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saatossa muuttunut puolustuslinnakkeesta kulttuurikeskukseksi. Kartanossa opastus Mauno 
ja Ester Wanhalinnan kotiin sekä ”Ajan virtaa Aurajokilaaksossa” näyttelyyn. . 
Lounas Liedon keskustassa, Ravintola Lundossa. Lounaan jälkeen opastus Liedon  

 
 
Pyhän Pietarin kirkossa, joka on rakennettu jo 1500 luvulla ja nyt hiljattain remontoitu. 
Ennen kotiinpaluuta käymme vielä Vilkkimäen Kahvimuseossa, jossa Seppo Louhivuori 
kertoo museosta ja esineistöstä. Kahvit juodaan Kahvila Namiassa. Takaisin Tuomiokirkolla 
ollaan noin klo 17. 
Ilmoittautumiset sekä ruokarajoitteet Erjalle, erja.lankinen@gmail.com tai puh. 0400 969 163 
ja retkimaksut 28.4.2023 mennessä yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen vii-
tenumeroa 1105234. Matkan hinta 36€, museokorttilaisilta 32€. 
 
Pe 19.5. klo 8.15   lähtö Tuomiokirkolta Helsinkiin. Matkan aikana nautimme perinteisesti  
kevytaamiaisen ja jatkamme matkaa pitkään remontissa olleeseen ja vasta avattuun  Ate-
neumiin, jossa on esillä Pariisin ja Göteborgin kierrokseltaan kotiin palaava  Albert Edelfeltin 
maalausten kattava näyttely. Meille on varattu erillinen intro eli videoesittely näyttelystä, ja 
varsinaisen näyttelyn kierrämme itsenäisesti. Lounaan jälkeen suuntaamme tänä keväänä 
avattavaan uuteen, taidemesenaatti Amos Anderssonin kotimuseoon, Amos Anderssons 
Hem. Se on eräänlainen kurkistus hyvin eksentrisen henkilön porvariskotiin. Osa Kemiössä 
sijaitsevan Söderlångvikin kartanon taidekokoelmasta siirtyy tähän Helsingin Yrjönkadun uu-
teen kotimuseoon.  Ilmoittaudu viimeistään 8.5. Heimolle    heimo.kumlander@gmail.com tai 
puh 040 5934021, kerro myös mahdolliset ruokarajoitteet.  Maksa  sen jälkeen  retken hinta  
68 euroa tai  museokortilla 56 euroa yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen vii-
tenumeroa 19520238. Paluu klo 18 mennessä. 
 
Ti 23.5 Metsä-Jukola. Lähtö Tuomiokirkolta  klo 10.   Talkoohenkinen ja liikunnallinen sauna-
päivä meren rannalla.  Yksityiskohtaisemmat tiedot myöhemmin kotisivuilla ja sähköisessä 
tiedotteessa.  
 
KESÄKUU 
Ke 7.6. Tammisaari                                                                                                                          
Lähtö klo 8.30 Turun Tuomiokirkolta, Kemiön Sagalun-
dissa kahvit ja suolainen pala, Perniössä tutustutaan   
Seppo Saarikosken yksityiseen galleriaan. Matka jatkuu 
Tammisaareen, jossa lounas ravintola Fyranissa n.klo 
12.30  ja sen jälkeen opastettu tutustumiskäynti uu-
teen keväällä 2023 avattavaan nykytaiteen museo  

Havainnekuva rakenteilla olevasta museo Chappesta      

https://www.hs.fi/haku/?query=Albert%20Edelfeltin
mailto:heimo.kumlander@gmail.com
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Chappeen. Paluumatka Tenholan kautta, jossa kahvit ja mahdollisuus juustojen ostamiseen. 
Takaisin Turussa noin klo 18.30. Ilmoittaudu 23.5. mennessä Riitalle riitta.virtanen@fimnet.fi 
tai puh 040 5159229.  Retken hinta 85 euroa ja museokortilla 76 euroa. Maksa se heti ilmoit-
tautumisen jälkeen yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen viitenumeroa 
70620232. Ilmoittautuessasi kerro ruokarajoitteet ja myös onko sinulla museokortti. Muista 
ottaa se myös mukaan! 
 
KESÄKUU 
Ti 13.6. klo 12 Opastettu kierros Suomen Joutsenelle. 
Kokoontuminen Suomen Joutsenen lipunmyyntikioskilla. Opastus kestää kolme varttia. 
Yhdistys maksaa opastuksen ja jokainen tulija maksaa sisäänpääsyn haluamallaan tavalla 
1. Museokortilla 
2. Maksamalla 6€, sisältää pääsyn vain Suomen Joutsenelle 
3. Mikäli haluaa tutustua, Joutsenen opastuksen lisäksi tutustua muihin Forum Marinumin  
rakennuksissa oleviin näyttelyihin omaehtoisesti, tulee 9 euron lisämaksu, eli pääsymaksu 
on tällöin 15 euroa. 
4. vaihtoehto on tutustua opastuksen lisäksi kaikkiin museokohteisiin sekä 
museorakennuksissa oleviin näyttelyihin, että muihin museolaivoihin on hyvä vaihtoehto 
16 euroa maksava museoranneke, joka on voimassa kaksi päivää, näin ehtii kaikki 
museolaivat käymään läpi ja kaikki näyttelyt rakennuksissa. 
Hinnat ovat eläkeläishintoja 
Näyttelyinä on mm. 
1. ”Titanicin suomalaiset – kuunnelmia siirtolaisten matkalta” on esillä Forum 
Marinumin Kruununmakasiini-rakennuksessa. 
2. Millaista on elämä saaristossa? Mitä pieniä mutta tärkeitä eliöitä asustaa 
meren pohjassa? Miten voit huolehtia meren hyvinvoinnista? Näyttely 40 000 
tuo saariston herkän ja kauniin luonnon koettavaksi kosketusetäisyydelle ja 
esittelee sen maagisen maailman jännittävällä tavalla. 
3. Uusittu päänäyttely: Töissä merellä ja toisessa rakennuksessa ”Suomalainen 
laivanrakennus” 
Huomioithan myös Ravintola Göranissa on lounasaika klo 11.00 - 15.00, ja Forum Marinumis-
sa on erinomainen museokauppa. 
Oppaiden varauksen vuoksi ilmoittautumiset toukokuun 21 päivään mennessä Heimolle,  
heimo.kumlander@gmail.com  tai puh. 0405934021 
 

HEINÄKUU  

Ti 11.7. klo 19 Paimion kesäteatteri: Viulunsoittaja katolla.                                                                    
Viulunsoittaja katolla on juutalaisen perheen tarinan kertova musikaali. Sen kuuluisia kappa-
leita ovat Rikas mies jos oisin sekä Nousee päivä, laskee päivä. Näytelmän tapahtumapaikka-
na on kuvitteellinen Anatevkan kylä Ukrainan alueella, Venäjällä. Eletään vuotta 1905 juuri 

mailto:riitta.virtanen@fimnet.fi
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ennen alkavaa vallankumousta. Maitomies Tevje, hänen vaimonsa ja viisi tytärtään elävät 
tiiviissä juutalaisyhteisössä, jossa perinteiset tavat ohjaavat kylän elämää. Lipun hinta on 43 
euroa, se sisältää lipun, väliaikakahvin ja kuljetuksen. Lähdemme Tuomiokirkkotorilta klo 
18.10 ja paluu näytöksen jälkeen samaan paikkaan n. klo 22 
Ilmoittaudu Kirstille 5.6. mennessä, kirstitimonen@gmail.com tai p.0503666617  ja maksa 
lipun hinta ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen vii-
tenumeroa 110720238.  Esityksen kesto  2t 30 min. 
 
ELOKUU   

Ti 8.8. klo 19.0 Naantalin Emma-teatterissa  Hervoton, vaarallinen, Vares                                      
Kesä 2023. Suomen Turku. Ja Jussi Vares, joka joutuu ottamaan mittaa vanhasta totuudesta, 
jonka mukaan rakkaus on pahinta huumetta. Sitä lajia, joka tekee hulluiksi ihan järkevätkin 
ihmiset…                                                       
Ensi kesänä Naantalin Emma teatterissa sukelletaan turkulaisen alamaailman syövereihin, 
kun yksityisetsivä Jussi Vares (Kari-Pekka Toivonen) lähtee selvittämään katoamistapausta.  
Lipun hinta 32 € sisältää pääsylipun. Emme ole varanneet tähän esitykseen kuljetusta, koska 
Naantaliin kulkee sujuvasti Fölillä ja sinne on myös mukava rantautua jo ennen esitystä tai 
jäädä ihailemaan auringon laskua esityksen jälkeen oman aikataulun mukaan.  Ilmoittaudu 
Kirstille 12.6.mennessä, kirstitimonen@gmail.com tai p.0503666617  ja maksa lipun hinta 
ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille FI97 5710 8320 0263 65, käyttäen viitenumeroa 
80820239 
 
SUUNNITTEILLA SYKSYKSI 
 
SYYSKUU 
 
To 14.9. Turun kaupunginteatteri  musikaali Cabaree 
 
Vierailu Eduskuntaan, Aki Linden, edellyttäen että on vaalienkin jälkeen kansanedustaja.  
 
Vapaamuotoinen lounastapaaminen  
 
LOKAKUU 
 
Tallinnan matka  
 
Yllämainittujen retkien ja tapahtumien yksityiskohdista ja ilmoittautumisesta yms.  kerrotaan 
myöhemmin kun asiat ovat varmistuneet, yhdistyksen kotisivuilla ja myös sähköisellä tiedot-
teella.  
 

mailto:kirstitimonen@gmail.com
mailto:kirstitimonen@gmail.com
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PELIKERHO 
Tammikuussa lähetettiin sähköisesti oheinen tiedote jossa mm kerrottiin miesten pelikortti-
kerhosta. 
 
”  Löytyykö jäsenistöllä kiinnostusta vanhaan korttipeliin Tuppeen? 
Tuppi on pohjoismainen peli, joka Suomessa on ollut pohjoisten savottakämppien peli, jota 

pelattu Pohjanmaalla mm. Oulun seutuvilla. Opiskelijat ja etelään suuntautunut muuttoliike 

on sen tuonut etelään.                                                                                                                                                          

Neljän tuppi on korttipeli, joka muistuttaa bridgeä ja twistiä. Sitä pelataan normaalilla 52 kor-

tin korttipakalla ja on parhaimmillaan nelihenkisenä (neljän tuppena). Se on melko yksinker-

tainen ja helposti opittava peli. 

Ilmoitathan kiinnostuneisuutesi heimo.kumlander@gmail.com, niin laitetaan peli käyntiin. 

Mikäli kiinnostusta riittävästi löytyy, niin alkuun päästään, ja pelistä saa pian otteen, vaikka et 

olisi aiemmin tuppea pelannutkaan.  

Tuppiporukan yhdyshenkilö on tiedossa.” 

Ryhmään on ilmoittautunut muutamia ja lisää toivotaan. Vaikka tämä suunniteltiin ensisijai-
sesti miehille, niin toki naisetkin voivat ilmoittautua.  

 
LIIKUNTAJAOSTO    

Jaoston vetäjä Riitta Virtanen puh 040 5159229 , sähköposti  riitta.virtanen@fimnet.fi  ja 

muina jäseninä  Ritva Jansen,  Kaija Kouvo, Annika Salonen  ja Kirsti Timonen.                           

Liikuntajaoston kävelyporukka tapaa viikoittain maanantaisin klo 10.30 Tuomiokirkon luona, 

josta lähdetään kävelemään eri puolille Turku. Seuraa TS menovinkkejä 

Keilailu Kupittaan keilailuhallissa jatkuu keskiviikkoisin klo 12-13. Jokainen maksaa itse rata-

maksun 14 €/ rata. Koska samalla radalle on useampi keilaaja, maksu ja-

kautuu keilaajien kesken.  Mahdollinen kenkävuokra on 2 €. Jos keilailu 

kiinnostaa ota yhteyttä Kirsti Timoseen puh 050 3666617, sähköposti 

kirstitimonen@gmail.com tai  Riitta Virtaseen puh 040 5159229, sähkö-

posti  riitta.virtanen@fimnet.fi .   

Pilatesjumppa jatkuu kevään. Tapaamme tiistaisin klo 15.45 -17.30 U-

sairaalan 3 krs, lastenklinikan aulassa. Kevään viimeinen kerta on  23.5.  Ennen kuin uutena 

menet mukaan, soita ensin Kaija Kouvolle varmistuaksesi että mahdut, koska tila on rajalli-

nen. Pilatesjumpan jatko on riippuvainen miten pitkään U-sairaalan tilat on käytettävissä.   

mailto:heimo.kumlander@gmail.com
mailto:riitta.virtanen@fimnet.fi
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Seuraa kotisivujamme. Vastuuhenkilöt Kaija  Kouvo  kaija.kouvo@gmail.com tai puh 041 

5484433 ja Maarit Hagström puh 040 7575385 

KÄDENTAITOJEN JAOSTO 

 Jaoston vetäjinä toimivat Tuija Taipale puh  0400 934987 ja  Arja Kuukkala  puh  0500 

926044. Jaosto tapaa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13. Varmista Tuijalta ta-

paamispaikka. 

LUKUPIIRI   

Jaoston vetäjänä toimii Kaija Soininen  soinisenkaija@gmail.com ja puh 040 7218271.  Jos 
tarvetta yhteydenottoon käytä sähköpostia tai tekstaria. Lukupiiri tapaa kuukauden viimeise-
nä keskiviikkona klo 13.Tapaamispaikkana Qwenselin kahvila.  

29.3. Maaliskuun kirja  Kirsti Ellilä: Lepra 

26.4. Huhtikuun kirja on Paula Havaste: Pronssitähti  

31.5. Toukokuussa lukupiiriin tulee vieraaksi  Panu Turunen, joka on suomentanut   nyt ke-
väällä ilmestyvän Franz Kafkan päiväkirjat  (1909-1923) . Hän esittelee suomennosta ja kirjaa  
otsikolla  "Kafkan päiväkirjat 1909 - 1923 - tärkeä dokumentti kirjailijan elämästä"  
 
Toukokuun kirja Alex Schulman: Polta nämä kirjeet siirtyy elokuulle.  
                          

ILMOITA SÄHKÖPOSTISI JA MUISTA PITÄÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA!  

Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että ryhdymme enenevästi käyttämään sähköpostia tie-

dottamisessa. Näin myös olemme toimineet. Viime vuonna kahden jäsenkirjeen lisäksi lähe-

timme neljä sähköistä tiedotetta.  Monella on sähköposti käytössä, mutta ei syystä tai toises-

ta ole ilmoittanut sitä jäsenrekisteriä ylläpitävälle sihteerille. Silloin on tarpeetonta ihmetellä 

miksei saa tietoa kaikista yhdistyksen uusista tapahtumista.  Kannattaa siis olla sähköisen ja-

kelun piirissä, sillä näin saa tiedon myös uusista tapahtumista, joita koskeva tieto ei ole ehti-

nyt jäsenkirjeeseen. Muista myös, jos osoitteesi muuttuu tai vaihdat sähköpostia, niin il-

moitat siitä sihteerille. Näin varmistat, että saat jäsenkirjeen ja muut tiedotteet keskeytyk-

settä.  

YHDISTYKSEN KOTISIVUT JA TS:N MENOVINKIT 

 Kotisivuista vastaavat Erja Lankinen  puh.  0400 969 163  ja Anne Hjort  puh   040 5747445 . 

Heillä on yhteinen sähköpostiosoite Tykssenioritiedotus@gmail.com , jota toivotaan käytet- 

mailto:kaija.kouvo@gmail.com
mailto:soinisenkaija@gmail.com
mailto:Tykssenioritiedotus@gmail.com
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tävän kun yhteydenotto liittyy tiedottamiseen.                                                                                                                             

Turun Sanomien Menovinkit palstalla maanantaisin kerrotaan yhdistyksen sen viikon tapah-

tumat.   Menovinkit palstasta vastaa Erja Lankinen  puh.  0400 969 163 tai  Tykssenioritiedo-

tus@gmail.com.       

FACEBOOK  

Jos olet Facebookissa voit liittyä Tyks senioreiden Facebook ryhmään. Sivuilla on mukavia tie-

toiskuja tapahtumista ja kuvia retkiltä yms. Sen ylläpitäjiä ovat Mirja Hovirinta ja Heimo Kum-

lander. 

SEURAAVA JÄSENKIRJE  

Seuraava jäsenkirje lähetetään syyskuun loppupuolella. Seuraa tulevia tapahtumia  kotisi-

vuilta ja pysyt näin ajan tasalla.  Lähetämme myös sähköisiä tiedotteita kun uusia tapah-

tumia tai retkiä on tarjolla. Paperikirjeen varassa olevat jäävät ilman näitä tietoja.  Siksi on 

hyvä että kerrot sähköpostiosoitteesi, niin olet mukana myös sähköisessä jakelussa.  Esim. 

viime vuonna lähetettiin kaksi varsinaista jäsenkirjettä ja lisäksi neljä sähköistä tiedotetta, 

joissa kerroimme tulevista retkistä.  

ONKO ELÄKKEELLÄ OLEVA TYÖTOVERISI  JO YHDISTYKSEN  JÄSEN ? 

Kun tapaat muita eläkkeellä olevia tyksiläisiä, kysy ovatko jo jäsenenä Tyksin seniorit ry:ssä. 

Jos yhdistys on heille vieras, kerro monipuolisesta toiminnastamme, josta varmasti löytyy 

jokaiselle jotain, puhumattakaan tasokkaista ja hyvin järjestetyistä mielenkiintoisista retkistä 

lähialueille tai kauemmas. Yhdistyksen liittymislomake löytyy Tyks senioreiden kotisivuilta.   

 

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN SENIORIT RY N HALLITUS  

 

Ohessa hallituksen yhteystiedot!  

Heimo Kumlander   Puh.joht.  heimo.kumlander@gmail.com  ja puh 040 5934021  

Mirja Hovirinta  Varapuh.joht. mirja.hovirinta@gmail.com   ja puh  050 5590162  

Muut hallituksen varsinaiset  jäsenet:     

Ritva Himanen  rhimanen@gmail.com  ja puh 040 8487758 

mailto:Tykssenioritiedotus@gmail.com
mailto:Tykssenioritiedotus@gmail.com
mailto:heimo.kumlander@gmail.com
mailto:mirja.hovirinta@gmail.com
mailto:rhimanen@gmail.com
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Ritva Jansen  jansen.ritva@gmail.com ja puh 050 5588557   

  Marja Laine  varainhoitaja marjaannelilaine@gmail.com  puh 0400 521021   

  Erja Lankinen,  TS:n menovinkki sivut, Tykssenioritiedotus@gmail.com   tai                                        

erja.lankinen@gmail.com  puh  040 0969163  

 Toivo  Salmi  toivo.salmi@pp1.inet.fi   puh 040 5097037  

 Riitta Virtanen  riitta.virtanen@fimnet.fi ja  puh 040 5159229  

 Varajäsenet: Anne Hjort hjoran@gmail.com   tai Tykssenioritiedotus@gmail.com                

puh 040 5747445 

 Kirsti Timonen    kirstitimonen@ gmail.com   ja puh 050 3666617 

  Toimihenkilö:  

  Sihteeri   Taru Luukkala-Viitanen  tyksseniorit.sihteeri@gmail.com ,    puh  040 7231525 
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