
JÄSENILLAT JA TAPAHTUMAT 
Kokoontuminen Meri-Karinassa, Seiskarinkatu 35, joka kuukauden 
toinen tiistai klo 17.45. Jäsenilloissa on kahvitarjoilu ja arpajaiset.
Meri-Karinan tilaisuuksiin pääsee bussilla nro 54. Maksuton paluu-
kuljetus keskustaan klo 20.15.

Ti 14.1. Suoliston mikrobisto ja terveys: prof. Pentti Huovinen.  
 Illan päätteeksi Timo Rautala ja Taina Laiho musisoivat ja  
 laulattavat.

Ti 11.2. Vuosikokous
  Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto: Kai Johansson

Ti 10.3. Gynekologiset syövät: prof. Seija Grénman.  
 Illan päättää lauluryhmä ”Ämmät äänessä”.

Ti 14.4. Kesäkukat parvekkeella ja pihalla: Hanna ja Tapani  
 Oksanen. Illan päätteeksi Petri Laaksonen laulaa.

Ti 12.5. Kevätjuhla
 Ilmoittautumiset huhtikuun jäsenillassa tai Meri-Karinan  
 neuvontaan 4.5. mennessä, p. 02 2657 666.

RETKET JA TEATTERIT
Turun paikallisosaston retket on tarkoitettu ensisijaisesti LSSY:n jäsenille ja 
heidän läheisilleen.  
Retkien lähtöpaikat: Hepokullassa Impivaaran jalkapallohallin parkkipaikka, 
Eskonkatu 1 ja Linnankatu 16, tilausbussien pysäkki.
Matkojen peruutukset: teatterimatkat 30 pv ja muut retket 14 pv ennen 
matkaa. Myöhemmissä peruutuksissa maksu voidaan palauttaa vain, mikäli 
matkalle saadaan toinen lähtijä. 
Toivomme, että matkat maksettaisiin pankkitilille FI13 1474 3000 112234.
 
Pe 31.1. Klo 19 Turun kaupunginteatteri: Musikaali Amelie 
Hinta 45 e, sis. vaatesäilytyksen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 27.12, 
maksut 14.1. mennessä.

Ke 26.2. Retki Riihimäelle  
Opastettu tutustuminen Suomen Lasimuseoon, lounas Ravintola Ruko-
lassa, käynti Havin Outlet-myymälässä.  
Hinta 30 e. Lähtö Hepokullasta klo 8.45 ja Linnankatu 16 klo 9.00, paluu  
n. klo 18. Ilmoittautumiset ja maksut viim. jäsenillassa 11.2.

Maaliskuussa retki Helsinkiin (Ajankohta tarkentuu myöhemmin) 
Tutustuminen eduskuntataloon ja kansanedustaja Ilkka Kanervan
tapaaminen, tutustuminen Temppeliaukion kirkkoon ja lounas.
Hinta noin 35 e. Ilmoittautumiset vasta kun ajankohta täsmentyy.

Ke 22.4. Retki Tampereelle 
Tutustuminen Sara Hildénin museoon ja Finlaysonin kirkkoon, lounas 
Ravintola Plevnassa, käynti Tallipihalla ja Nanson Outlet-myymälässä.  
Hinta 35 e. Lähtö Hepokullasta klo 7.45 ja Linnankatu 16 klo 8.00,  
paluu n. klo 18. Ilmoittautumiset ja maksut viim. 14.4. jäsenillassa.

Ke 27.5. Retki Paraisille 
Opastettu tutustuminen Paraisten kirkkoon ja kalkkikaivokseen. Vieraillaan 
ArtBankin Dali-näyttelyssä. Näyttely ei ole esteetön. Lounas Tammiluodon 
viinitilalla. Hinta 40 e. Lähtö Hepokullasta klo 9.00 ja Linnankatu 16 klo 
9.15, paluu n. klo 16.00. Ilmoittautumiset ja maksut viim. 12.5. jäsenillassa.

Matkailmoittautumiset Sirpa Tammelle puhelimitse maanantaisin 
klo 12 – 14 p. 045 1360 123 tai sähköpostilla: to.matkat@gmail.com

 
Käsityöpiiri Ahkerat Kertut
kokoontuu Meri-Karinassa tiistaisin klo 10.00 – 12.30, paitsi 
kuukauden toinen tiistai klo 15.00 – 17.00. Käsityöpiirin vetäjinä 
toimivat Irmeli Raitanen ja Liisa Mannonen. Kertut aloittavat 
kevätkauden tiistaina 9.1.
Ahkerien Kerttujen käsitöitä on myynnissä joka päivä Meri-Kari-
nan pääaulassa sijaitsevassa Putiikissa.  
Tiedustelut: Liisa Mannonen p. 050 4643719 tai Irmeli Raitanen 
Irmeli.raitanen@gmail.com

 
Paikallisosaston järjestämät
Tuolijooga  
9.1. – 23.4. torstaisin klo 10.10. – 11.00. Ohjaajana Eva Suominen. 
Maksu 3 e/kerta tai 30 e/15 kertaa. 

LAVIS-lavatanssijumppa 
13.1. – 27.4. maanantaisin klo 17.00 – 18.00. Ohjaajana Riitta 
Lindroos. Kertamaksu 4 e.

Tiedustelut Soile Tammero p. 040 5309942 

Kevään virkistyslauantai 21.3. klo 9 – 15 

Ohjelmassa mm. aamiainen, aamujumppa, Marttojen vinkit helppoon 
ja terveelliseen ruokaan, lounas, matkapuhelinneuvontaa, bingo, 
yllätyskevennys, iltapäiväkahvit ja Hali-Bernien tapaaminen.  
Sauna ja uima-allas käytettävissä päivän ajan.  
Maksu 15 e/osallistuja.  
Ilmoittautumiset Sirpa Tammelle puhelimitse maanantaisin klo 12 
– 14 p. 045 1360 123 tai sähköpostilla: to.matkat@gmail.com ja 
maksut viim. 10.3. jäsenillassa.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.



LSSY:n Turun seudun paikallisosasto pyrkii tukemaan potilaita ja 
omaisia jakamalla tietoa ja järjestämällä sosiaalista toimintaa: luen-
toja, yhdessäoloa, retkiä, liikunta- ja kerhotoimintaa.

Jäseniämme ovat kaikki syöpäyhdistyksen jäsenet, emme peri omaa 
jäsenmaksua. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia: potilaille, jäsenille, 
asiasta kiinnostuneille. Järjestämme Meri-Karinassa kuukausittain 
jäsenillan ja teemme retkiä ja teatterimatkoja, tarkemmat tiedot 
kevään 2020 toiminnastamme ovat tässä esitteessä ja verkkosivuil-
lamme (www.turkulssy.fi).

Paikallisosastolla on aktiivinen käsityöpiiri Ahkerat Kertut, jonne 
jokainen voi tulla tekemään käsitöitä ja viihtymään oman vointinsa 
mukaan. Käsityöpiirin tuotteita myydään Meri-Karinan aulassa ole-
vassa ”Putiikissa”. Meri-Karinassa kokoontuvat myös paikallisosas-
ton tuolijooga ja lavisryhmä.

Paikallisosaston luottamushenkilöiden työ on palkatonta vapaa-
ehtoistyötä. Varoja toimintaan saamme käsityöpiirin tuotteiden myyn-
nistä, myyjäisistä ja arpajaisista.  
Pyrimme vuosittain myös lahjoittamaan varoja syöväntutkimukseen 
ja syöpäpotilaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääviin hankintoihin.

Tietoja toiminnastamme 
Verkkosivut: www.turkulssy.fi tai  
www.lssy.fi/Paikallisosastot/Turku 
 
Fb-sivut: L-S Syöpäyhdistys Turun seudun paikallisosasto 
Sähköpostiosoite: turku@lssy.fi
Pankkitili: FI13 1474 3000 112234

Anneli Suominen, puheenjohtaja p. 050 5960470
Anneli Etelävirta, varapuheenjohtaja p. 040 5368810
Soile Tammero, sihteeri p. 040 5309942,  
sihteerinä 12.2. alk. Eeva-Marja Matilainen,  
eevamarja.matilainen@gmail.com 
 
Turun Sanomien Yhdistystoiminta-palsta 
Turun Sanomien verkkolehden Menovinkit: http://menovinkit.ts.fi

Mikäli haluat tämän tiedotteen jatkossa postitse, ota yhteys  
puheenjohtajaamme. 

TURUN SEUDUN 
PAIKALLISOSASTO

TOIMITUSJOHTAJAN PALSTA 

Vastuullista joulua
Vastuullisuus sanaan törmää nykyään lähes päivittäin. Avasit sitten radion tai 
television, keskustelet kahvipöydässä tai selaat päivän lehteä. Yritysten ja myös 
yhdistysten on oltava vastuullisesti ajan hermolla niin ympäristön, yhteiskunnan 
kuin hallinnonkin näkökulmasta. Nukkumaan mennessä olisi hyvä tiedostaa, onko 
vuodevaatteet valmistettu vastuullisesti ja aamukahvikin olisi hyvä olla vastuullisesti 
tuotettua kuten myös kahvimaidon. On vastuutonta ajella aamulla töihin bensa-au-
tolla ja vastuutonta olla osallistumatta vastuulliseen keskusteluun. On ehkä edes-
vastuutonta kysyä, onko tämä jo mennyt hieman yli?
Normaalijärkinen ihminen, joka vastuullisesti tuntee piston sydämessään yhdestä 
jos toisestakin totutusta rutiinistaan, alkaa tuntemaan alituista syyllisyyttä vastuut-
tomuudestaan. Syyllisyys ajaa mieltä tuntemaan entistä voimakkaammin huonoa 
omaatuntoa maailman tilasta. Uskallan väittää, että suurin osa ihmisistä on luon-
nostansa erittäin vastuullisia ja maailman pelastajina alati muutoshaluisempia 
toimimaan esimerkiksi puhtaamman luonnon puolesta. Mitenkään ei pidä vähätellä 
yksilön roolia valinnoissaan näissä globaaleissa ahdistuksissa, mutta toisaalta 
myös ei häntä voi sormella valinnoistaan osoittaa. Tulevat sukupolvet ovat jo nyt 
polvilleen lyödyt tämän vastuuttoman menon edessä, jonka johdosta esimerkiksi 
maamme syntyvyyden raju lasku on osin selitetty. Nuori aikuinen voi kokea, että on 
vastuutonta synnyttää lapsia maailmaan, jossa tuomiopäivän profeetat jo tanssivat 
maailmanlopun edessä.
Kaikki edellä mainittu on tietenkin totta ja on hyvä, että vastuullisuudesta puhutaan. 
Keskustelussa on mielestäni kuitenkin unohtunut eräs tärkeä vastuullisuuden laji, 
joka ei liene enää tämän päivän kilpaillussa maailmassa muodikas keskustelun 
aihe. Keskuudessamme elää tuhatmäärin yksinäisiä ihmisiä, joille joulu alleviivaa 
heidän osaansa. Suurin osa heistä ei ole valinnut yksinoloa tai yksin juhlapäivien 
viettoa. Jos edes osalla siitä tarmosta, jolla nyt teemme vastuullisempaa maailmaa, 
katsoisimme ympärillemme ihan lähelle ja ottaisimmekin vastuuta lähimmäises-
tämme. Olen varma, että kukin meistä tietää läheltään ainakin yhden yksinäisen 
henkilön, jolle tuo pieni huomion antaminen voisi olla paras joululahja. Kuulumisten 
kysyminen, joulupiparin ojentaminen tai pienessäkin arjen auttamisessa avuksi 
tarjoutuminen voittavat sata nolla kuvastoissa pursuavien kalliiden tavaroiden 
arvon. Kysymys kuulukin, uskallammeko itse tehdä näin ja ottaa vastuuta tästä? 
Mieti tykönäsi tätä ideaa – olen varma, että tämän kaltainen huomio antaisi molem-
mille paljon ja voi tätä muulloinkin kuin jouluna harjoittaa. Nyt vaan olisi siihen ehkä 
matalampi kynnys ryhtyä. 
Vastuullista toimintaa on harjoittanut kuluvana vuonna myös Turun paikallisosasto, 
joka omalta osaltaan kokoaa useamman kerran vuodessa yhteen henkilöitä, joille 
nämä tapahtumat ovat paitsi tiedon saantia ja virkistystä myös mitä suurimmassa 
määrin sosiaalinen tapahtuma, jossa ei tarvitse itseään yksinäiseksi tuntea. Kiitän 
paikallisosastoa hyvin sujuneesta yhteistyöstä, kiitän antamastanne tuesta syövän-
tutkimukseen ja toivotan samalla siunauksellista joulua ja tulevaa vuotta.

Ville Viitanen

KEVÄÄN 2020 TIEDOTE

LSSY:n yhteystietoja:
Meri-Karinan info p. 02 2657666 
Jäsenasiat: Matkari p. 02 2657913 
Hoitokorvaukset: Camilla Carpelan, p. 050 5914974,  
       camilla.carpelan@lssy.fi
Meri-Karinan kurssitoimisto p. 02 2657610

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.


