Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, LRSO
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013
1. Yleistä
Vuosi 2013 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n seitsemäs kokonainen toimintavuosi.
Yhdistyksen varsinaisena toimialueena ovat Raisio, Naantali ja niiden lähikunnat. Jäseniksi voivat
liittyä alueella asuvat ja/tai alueella opetustehtävissä toimineet eläkeläisopettajat. Yhdistys on
valtakunnallisen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n (entisen Veteraaniopettajat ry:n) jäsen.
2. Jäsenistö
Vuoden 2013 lopulla yhdistyksessämme oli 304 jäsentä, jossa lisäystä vuoden aikana oli 18. Eniten
jäseniä oli Naantalista (84) ja Raisiosta (82) ja, seuraavaksi eniten Turusta (49), Mynämäeltä (24) ja
Maskusta (22). Toimialueeseen kuuluivat myös Nousiainen (16), Rusko (6), Taivassalo (5), Vehmaa
(3) ja Kustavi (2). Kotipaikkaluettelossa esiintyivät myös Kaarina, Paimio, Lieto, Loimaa, Gottby ja
Kumlinge.
3. Tapahtunutta 2013
1. Terveystalo Pulssin vierailullamme ke 23.1. ohjelmassa oli yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Marjo
Lehtonen-Veromaan luento monia meitä koskettavasta aiheesta "Osteoporoosi ja hoidon nykytrendit".
Terveystalon Turun palveluja esitteli asiakkuusjohtaja Juha Impilä. Paikalla oli 44 kuulijaa.
2. Vuosikokous to 28.2. Raision Kaupungintalolla
Vierailijana oli jälleen Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi, joka kertoi juhlien talven
ja kesän ohjelmista. Osallistujille arvottiin myös 2x2 vapaalippua sekä yksi äänilevy. Kokoukseen oli
saapunut 24 jäsentä päättämään vuosikokousasioista ja kertomaan näkemyksiään yhdistyksen toiminnasta.
3. Maaliskuussa toteutimme hiihtoretken to 21.3. Virttaankankaalle, jossa on hyvät lumiolosuhteet ja
erilaisia reittejä valittavissa. Matkaan lähti vain 7 urhoollista. Sää oli melko suosiollinen, aurinkoista n. -5 C,
vain tuulta olisi saanut olla vähemmän. Perillä nautittiin kahvit ja maistuva hirvikeittolounas.
4. Huhtikuussa oli vuorossa kulttuurimatka ti 23.4. Helsingin Kaupunginteatteriin, jossa katsoimme Juhani
Ahon elämästä kertovaa näytelmää ”Omatunto”. Ateneumissa tutustuimme Eero Järnefeltin isoon
näyttelyyn. Ehdimme myös vilkaista laajaa kokoelmaa presidentinlinnan taideteoksista. Mukana meitä oli
jälleen täysi bussilastillinen, jäseniä 42 ja muita 7.
5. Toukokuussa teimme kartanoretken Someron suunnalle ti 28.5. Aluksi tutustuimme Häntälän notkojen
kasviloistoon. Oppaana toimi Matti Torkkomäki. Luontoelämysten parista siirryimme Hovilan kartanoon
lounaalle, jonka jälkeen vuorossa oli 1840-luvulla rakennetun kartanon esittely. Sieltä jatkoimme taiteilija
Reino Koivuniemen Hiidenlinnaan. Lopuksi vierailimme Someron Pellavakeskuksessa. Mukana oli 46 jäsentä
ja 5 seuralaista.
6. Kesällä matkasimme taas Ilmajoelle, nyt myös Seinäjoelle la-su 8.-9.6. Tutustuimme Seinäjoen Aaltokeskukseen. Ilmajoen Musiikkijuhlilla kuuntelimme lauantaina vuosikymmenten laulajasuosikkeja (Pirkko
Mannolaa, Vieno Kekkosta, Marjatta Leppästä ja Eino Gröniä) ja sunnuntaina seurasimme Lasse
Lehtisen/Uljas Pulkkiksen Kekkos-oopperaa. Mielenkiintoisella matkalla mukana oli 35 jäsentä ja 15
seuralaista.

7. Karita Mattilan konserttiin Turun Konserttitalossa osallistuimme 29 hengen voimin ke 10.7. Upea
konsertti päätti Karitan Euroopan kiertueen.
8. Syyskesän retkikohteenamme oli majakkasaari Bengtskär Hangon edustalla. Matkasimme Turusta Lilylaivalla ihailemaan saaristomaisemia ja Pohjoismaiden korkeinta majakkaa. Retkipäiväksi alun perin sovittu
17.8. ei valitettavasti ilmojen puolesta sopinut ja matkaa jouduttiin siirtämään viikolla. Mukaan lähti 33
ilmoittautuneesta lopulta 10 jäsentä ja 8 seuralaista. Lauantaina 24.8. nautimme erinomaisesta
ulkoilusäästä. Matkalla oppaana toimi Seppo Sällylä, joka kertoi hieman saariston luonnosta ja paljon
Bengtskärin historiasta ja varsinkin taistelusta.
9. Syyskuussa, viikolla 37, ohjelmassa oli meille räätälöity kuntokurssi Lohjan Kisakalliossa.
Ohjelma alkoi ma 9.9. klo 11 ja päättyi ke 11.9. klo 16 ja siihen sisältyi monipuolista ohjattua
liikuntaa sisällä ja ulkona ja mm. kehonkoostumuksen Inbody-mittaus. Matkalla oli 17
innostunutta osallistujaa, heistä jäseniämme 15.
10. Lokakuussa ke 2.10. vuorossa oli kulttuuri- ja teatterimatka Espooseen ja Helsinkiin.
Tutustuimme Espoon modernin taiteen museossa EMMAssa opastetusti Birger Kaipiaisen
näyttelyyn ”Kuriton Kaunosielu/keraamisia fantasioita”. EMMAssa oli nähtävillä myös kaksi muuta
näyttelyä: ”Vesiputoussateenkaari ja muita tapahtumia luonnossa” ja teemanäyttely ”Punainen”.
Illalla oli ohjelmassa Helsingin Kaupunginteatterin Boris Pasternakin suurromaaniin ”Tohtori Zivago”
perustuva komea musikaali. Osallistujia oli 51, joista jäseniämme 40.
11. Marraskuussa ke 6.11. teimme kulttuuri- ja teatterimatkan Tampereelle. Ennen teatteria
tutustuimme opastetusti Museokeskus Vapriikissa Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet
-näyttelyyn. Vapriikissa oli nyt tilaisuus nähdä alkuperäisiä, Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi
Huangdin hautaa vartioineita terrakottasotilaita. Lisäksi esillä oli hautalöytöjä ja keisarien aarteita
Qin- ja Han-dynastioiden ajalta. Nautimme myös kahvit Museoravintola Valssissa. Sieltä
suuntasimme matkamme Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämölle päivänäytökseen ”Kuin
ensimmäistä päivää”. Teatterin jälkeen aterioimme viereisessä The Grill- ravintolassa. Kotimatkalla
poikkesimme vielä kahvilla muotoilija Markku Pirin kunnostamassa Huittisten Vanhassa Pappilassa.
Osallistujia oli 46, joista jäseniämme 36.
12. Joululauluristeilyllä menimme ma 9.12. Maarianhaminaan Amorellalla. Lähdimme Turun satamasta
aamulla. Laivalla nautittiin alkajaisiksi ylellinen aamiainen kuohuviineineen. Joululauluja lauleltiin parin
tunnin aikana omassa kabinetissa, vetäjänä oli tällä kerralla Harri Mild. Laivan vaihdon jälkeen palattiin
illaksi kotiin Viking Gracella, jossa nautittiin runsas buffet-joulupäivällinen. Sen jälkeen meillä oli aikaa
tutustua uuteen laivaan ja tehdä jouluostoksia. Osallistujia oli kaikkiaan 66, joista jäseniämme 49.
Yhteensä kokouksiin, matkoille ja retkille osallistuneiden määrä oli 452, joista 82 % eli 371 oli
jäsenkuntaamme kuuluneita.

4. Hallinto ja edustukset
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jarkko Kanerva (Naantali), varapuheenjohtajana Leena
Syväsalo (Masku/Turku), sihteerinä Saila Rintee (varajäsen, Raisio) ja taloudenhoitajana Tapani
Rauhala (Naantali). Hallituksen jäseninä ovat toimineet Viena Airikkala (Taivassalo/Turku)
tiedottajana, Ulla Heino (Turku), Mirja Lehto (Turku), Riitta Tiikasalo (Turku) jäsensihteerinä sekä
varajäsenenä Kaarina Kanerva (Naantali).

Hallitus on kokoontunut 10 kertaa. Kokouksissa on suunniteltu yhdistyksen toimintaa ja käsitelty
talous-, tiedotus- ja aloiteasioita. Lisäksi on pidetty postitustalkoita. Leena Syväsalon johdolla on
koottu yhdistyksen toiminnasta kertovaa leikekirjaa.
OSJ:n vuosikokouksessa Mikkelissä 27.-28.4. yhdistyksen edustajina toimivat Ulla Heino ja Leena
Syväsalo. OSJ:n koulutustilaisuuteen Mariella-laivalla 11.3.-13.3. osallistuivat yhdistyksen
edustajina Mirja Lehto ja Leena Syväsalo ja OSJ:n koulutuspäiville Jyväskylässä 30.9.-1.10. Tapani
Rauhala ja Saila Rintee. Ulla Heino toimi edelleen myös OSJ:n hallituksen varajäsenenä ja osallistui
myös molemmille koulutuspäiville siinä ominaisuudessa.
5. Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä, joissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa, lähetettiin seitsemän. Kirjeiden laadinnasta
vastasi pääosin puheenjohtaja Jarkko Kanerva. Jäsenkirjeiden postituksessa yhteistyötä on
toteutettu lukuisien Tapani Rauhalan hankkimien yhteistyökumppanien kanssa.
Toiminnasta on tiedotettu myös kotisivuillamme www.lrso.fi, Rannikkoseudussa ja Vakka-Suomen
Sanomissa sekä Turun Sanomissa. Lehtitiedotteiden vastuuhenkilönä on toiminut Viena Airikkala.
6. Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne selviää erillisestä tilinpäätöksestä. Yhdistyksen jäsenmaksua ei
ole vuodelta 2013 peritty. Tilinpäätös osoittaa tulosta + 1047,32 euroa. Yhdistyksen taloudellinen
tilanne on säilynyt hyvänä, mistä kiitos kuuluu erityisesti pitkäaikaiselle ja tehokkaalle
taloudenhoitajallemme Tapani Rauhalalle.
Naantalissa 22.1.2014
Hallitus

