
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. Paluukuljetus kes-
kustaan klo 20.00.

Ti 10.9.  Maaherra Pirkko Työläjärvi kertoo kirjastaan  
  ”Moninaista”, Markku Heikkilä haastattelee.  
  Illan päätteeksi Carmeninae-kuoro ”Naisenergiaa”. 

Ti 8.10. Naisten ilta (yhdessä LSSY:n kurssiosaston kanssa) 
  Rintojen korjausleikkaukset: dos. Ilkka Koskivuo,  
  Rintojen omatarkkailu: sh Eija Säteri, 
  Rentoutushetki: Anne Suomi. 

Ti 12.11.  Kakola - hurjan pojan koti: Hanna-Leena Laihonen. 
  ”Tuppertape-esittelyä: Helposti nahka nuoruuden   
  asemiin”: koomikko Marika Saarinen. 
 
Ti 10.12.    Joulujuhla
  Ilmoittautuminen marraskuun jäsenillassa tai viim.  
  3.12. Meri-Karinan neuvontaan 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 Yliopistonkatu 14, 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.
 
To 12.9. Retki Askaisiin   
Saariston rengastietä pitkin Louhisaaren kartanoon. Opastettu tutus-
tuminen kartanolinnaan ja sen kalmilaiseen hyötypuutarhaan. Lounas 
kartanon kahvilassa. Paluumatkalla käynti Askaisten kirkossa.
Lähtö Hepokullasta klo 9.00 ja Yliopistonkatu 14 klo 9.15. Paluu  
Turkuun n. klo 15.30. Matkan hinta 34 e. Ilmoittautumiset ja maksut 
viim. 5.9. pankkiin tai jäsenillassa 10.9. 
 
Ke 16.10. Retki Helsinkiin
Tutustutaan Amos Rex –museoon ja sen näyttelyihin. Vieraillaan 
uudessa Helsingin kaupunginkirjasto Oodissa. Lounas Musiikkitalon 
ravintolassa. Lähtö Hepokullasta klo 7.30 ja Yliopistonkatu 14 klo 7.45. 
Paluu Turkuun n. klo 17. Matkan hinta 45 e. Ilmoittautumiset ja maksut 
viim. 8.10. lokakuun jäsenillassa.

To 21.11. Porin Teatteri: Musikaali My Fair Lady 
Lounas Raatihuoneen kellarissa. Lähtö Hepokullasta klo 8.30 ja Yliopis-
tonkatu 14 klo 8.45. Paluu Turkuun n. klo 18.  
Matkan hinta 55 e. Ilmoittautumiset ja maksut viim. 8.10. lokakuun jäse-
nillassa. 
 
To 12.12. Päiväpikkujoulu Lehmirannassa 
Lounas ja konsertti/ohjelmaa. Lähtö Hepokullasta klo 11.00 ja Yliopis-
tonkatu 14 klo 11.15. Paluu Turkuun n. klo 18. Matkan hinta 45 e. Ilmoit-
tautumiset ja maksut viim. 12.11. marraskuun jäsenillassa.

Matkailmoittautumiset Sirpa Tammelle puhelimitse maanantai-
sin klo 12 – 14 p. 045 1360 123 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa) 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 
syyskauden tiistaina 3.9.
Ahkerien Kerttujen käsitöitä on myynnissä joka päivä Meri-Kari-
nan pääaulassa sijaitsevassa Putiikissa.  
Tiedustelut p. 050 4643719

Paikallisosaston järjestämät
Tuolijooga ja LAVIS-lavatanssijumppaa  
Meri-Karinassa:

Tuolijooga 5.9. – 7.11. torstaisin klo 10.10 – 11.00. Ohjaajana  
joogaopettaja Eva Suominen.  Hinta 20 e/10 kert. tai 3 e kerta. 

LAVIS-jumppa 9.9. – 2.12. maanantaisin klo 17.00 – 18.00. 
Ohjaajana Riitta Lindroos. Hinta 4 e kerta. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
p. 040 5309942 Soile Tammero tai sähköpostilla: turku@lssy.fi.

KÄSITYÖPIIRISSÄ ON MUKAVA TUNNELMA 

Oletko kiinnostunut käsitöistä tai askartelusta? 
Tule Meri-Karinan Ulappaan tutustumaan käsityöpiiriimme, siellä on 
mukava tunnelma, juttu- ja kahvittelukavereita riittää.  
Teemme käsitöitä, jotka myydään Meri-Karinan aulan Putiikissa.  
Putiikin tuotolla järjestämme toimintaa syöpäpotilaille, ja olemme 
voineet tehdä myös syöpäpotilaita hyödyttäviä lahjoituksia.
Tarvikkeet ja neuvoja saat käsityöpiiristä, lahjoitat vain työsi.  
Palkaksi saat hyvän mielen, uusia tuttuja ja pullakahvit.



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 kuukausit-
tain jäsenillan ja teemme retkiä ja teatterimatkoja, tarkemmat tiedot 
syksyn toiminnastamme ovat tässä esitteessä ja verkkosivuillamme 
(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 kokoontuu myös paikallisosaston 
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 syövän tutkimukseen 
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  

Turun Sanomien Yhdistystoiminta-palsta 
Turun Sanomien verkkolehden Menovinkit: http://menovinkit.ts.fi

Mikäli haluat tämän tiedotteen jatkossa postitse, ota yhteys sihtee-
riimme. 

TURUN SEUDUN 
PAIKALLISOSASTO

TOIMITUSJOHTAJAN PALSTA 

Osana isoa joukkoa
 
Kuluva kevät on ollut vaalien värittämä kun eduskuntavaalien jälkeen koittavat 
vielä EU-parlamenttivaalit. Tämä on tarkoittanut järjestötoimijan silmissä myös 
sitä, että päätöksentekijät ovat osoittaneet poikkeuksellisen kovaa kiinnostusta 
myös kolmannen sektorin haasteisiin. Jännittävän sote-näytelmän kaatuessa 
olivat järjestötkin hetken aikaa kummissaan kun viime vuosien vaikuttamisen 
toiminnan kärki oli niin voimakkaasti profiloitunut juuri tulevaan sote-aikaan. 
Nyt näkemys asioiden etenemisen suhteen on vielä osin utuinen. Varmaan 
on kuitenkin se, ettei Varsinais-Suomessa tehdyt kartoitukset ja ideoinnit 
järjestöjen yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen ole menneet hukkaan. Olen 
itse saanut olla mukana seuraamassa tätä työtä aitiopaikalta STEA rahoitteisen 
113-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ei suinkaan ole ainoa sosiaali- ja terveys- 
alan järjestö Varsinais-Suomessa. Tilastojen mukaan yhdistyksen toimialueella 
operoi yli 800 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Näistä on monialajärjestöjä 147, 
lapsi- ja perhetyön järjestöjä 226, sairaus- ja vammaisjärjestöjä 101, ikääntynei-
den järjestöjä 138, nuorisoalan järjestöjä 10, pelastusalan vapaaehtoisjärjestöjä 
138, nuorisoalan järjestöjä 9, mielenterveys, päihde- ja riippuvuusjärjestöjä 
44, yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä 122, omaisjärjestöjä 7 ja työl-
lisyyden edistämisen/työttömien järjestöjä 7. Kyse on siis huomattavan laajasta 
piiristä.
Edellä mainittuja järjestöjä yhdistää moni asia. Olemme voittoa tavoittelematto-
mia ja usein ruohonjuuritasolla toimivia arjen todellisia asiantuntijoita. Järjestöjä 
leimaa myös vapaaehtoistyön perinne, jonka jatkumisesta ollaan syystäkin aika 
ajoin huolissaan. Huolena on vapaaehtoistoimijoiden jaksaminen, motivointi 
sekä uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen. Turun Paikallisosasto edustaa 
tyypillistä itseohjautuvaa ja asiaansa määrätietoisesti eteenpäin vievää vapaa-
ehtoistoimintaa, jolla on vuosien kuluessa vakiintuneet ja hyväksi havaitut tavat 
toimia. Tämän voi todeta mm. kuukausikokousten osanottajamääriä silmäil-
lessä – jotain on tehty oikein, kun tavoitettu väkimäärä on näin merkittävä. 
Vuosittain toimintaan tulee myös ilahduttava määrä uusia henkilöitä, joka on 
tulevinakin aikoina toiminnan jatkumisen tae. 
Aktiivisesta toiminnastakin on välillä hyvä pitää kesäloman mittainen akkujen-
lataamispaussi. Virkistävän kesätauon jälkeen on taas mukava puskea eteen-
päin kohti syksyn mielenkiintoisia aktiviteettejä, joita tässäkin vihossa on monia 
jo mainittu. Kiitän Turun Paikallisosastoa mainiosti sujuneesta yhteistyöstä 
tänäkin keväänä ja toivotan kaikille aurinkoista ja raikasta kesän aikaa.

Ville Viitanen
toimitusjohtaja

SYKSYN 2019 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

Joulumyyjäiset 
Turun Messukeskuksessa la 14.12.2019

Turun paikallisosastolla on oma myyntipaikka Suomen  
suurimmissa joulumyyjäisissä Turun Messu- ja  
kongressikeskuksessa  lauantaina 14.12.2019.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.


