Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, LRSO
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1. Yleistä
Vuosi 2014 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n kahdeksas 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 2014 lopulla yhdistyksessämme oli 309 jäsentä, jossa lisäystä vuoden aikana oli viisi.
Eniten jäseniä oli Naantalista (84) ja Raisiosta (80) ja seuraavaksi eniten Turusta (53), Mynämäeltä
(25) ja Maskusta (21). Yhdistyksen toimialueeseen kuuluivat myös Nousiainen (18), Rusko (7),
Taivassalo (6), Vehmaa (3) ja Kustavi (2). Kotipaikkaluettelossa esiintyivät myös Kaarina, Lieto,
Loimaa, Paimio, Parainen, Gottby ja Kumlinge.
3. Tapahtunutta
1. Tammikuussa ohjelmassa oli taas terveysinfoa, tällä kerralla Sairaala NEOn tiloissa Turussa.
Luentotilaisuus oli sairaala NEOssa torstaina 23.1. Prof. Juha Rinne esitelmöi aiheesta: ”Voiko
muistisairauksia ehkäistä?” Esitelmä, jota kuulemassa oli 71 henkilöä, veti ”tuvan” niin täyteen,
että kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet mukaan.
2. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 25.2. Raision Hulvela-talossa.
Tilaisuuden aluksi jaettiin pitkään luottamustehtävissä toimineille aktiiveille huomionosoituksia.
Tapani Rauhala, joka on toiminut taloudenhoitajana yhdistyksen perustamisesta asti, sai OSJ:n
pöytästandaarin. Hopeisen ansiomerkin saivat Ulla Heino, Jarkko Kanerva, Sirkka Koivisto ja Auli
Raunio sekä pronssisen ansiomerkin Markku Laine. Huomionosoitusten jälkeen kuulimme
geronomi (AMK) Karoliina Haaksiluodon esityksen vanhuspalvelulain toteutuksesta Raisiossa.
Kokoukseen osallistui 39 jäsentämme.
3. Lauantaina 22.3. ohjelmassamme oli matka Helsinkiin. Ohjelmassa oli ensin opastettu
vierailu Amos Andersonin taidemuseossa, jossa ihmettelimme sveitsiläisen Tinguelyn
modernismia - konetaidetta. Vierailimme myös Andersonin kotimuseossa ja kappelissa. Sitten
siirryimme Kaupunginteatteriin katsomaan Jane Austenin romaaniin perustuvaa näytelmää ”Järki
ja tunteet” ja teatterin jälkeen ruokailimme ravintola Perhossa Helsingissä. Matkalla oli mukana
jäseniä 30 ja seuralaisia 4.
4. Huhtikuussa vuorossa oli matka keväiseen Krakovaan. Meille räätälöity MatkaSeniorien matka
toteutettiin to -su 24.-27.4. Yhdistyksen osalta vastaavana oli Riitta Tiikasalo. Osallistujina matkalla
oli 21 jäsentä ja 8 seuralaista, joista valtaosa piti matkaa hyvin onnistuneena. Erityistä kiitosta sai
matkaoppaana toiminut arkkitehti.
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5. Harkinnassa ollut hiihtoretken järjestäminen meren jäälle ei toteutunut jäiden odottamattoman
aikaisen sulamisen takia! Sen tilalla toteutimme patikkaretken Nuuksion kansallispuistoon, jossa
tutustuimme myös uuteen luontokeskus Haltiaan keskiviikkona 7.5. Perillä oli aikaa omavalintaiseen patikointiin ja omien retkieväiden syöntiin sekä näyttelyihin tutustumiseen. Esillä oli
pysyvien näyttelyjen lisäksi Hannu Hautalan valokuvanäyttely ”Metsän poika”. Mukana 10
henkilöä.
6. Toukokuun kevätretki suuntautui tiistaina 27.5. Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan. Kahvit nautittiin
Pakkahuoneella. Sieltä suuntasimme taidetalo Pilvilinnaan, jossa on Raija Nokkalan hauskaa
naivistista taidetta. Nautimme lounaan ravintola Sualaspuarissa. Opastetun kiertoajelun jälkeen
matka jatkui Kalantiin, jossa tutustuimme 1300-luvulta peräisin olevaan Pyhän Olavin kirkkoon.
Viimeinen matkakohteemme oli Laitilan Untamalassa sijaitseva Wanha koulu (1800-luvulta), jossa
tapasimme myös Laitilan veteraaniopettajia. Osallistujia oli 44.
7. Lauantaina 19.7. teimme retken Sastamalaan. Siellä tutustuimme mm. Suomalaisen kirjan
museoon Vammalassa. Sen jälkeen oli vierailu- ja ostosmahdollisuus läheisessä Galleria ja
lahjatalo Ansa Puntalossa. Buffet-lounas nautittiin Vammalan seurahuoneella. Sieltä matkasimme
bussilla Nahkapaja EliisaMarjaanaan, jossa meille tarjottiin pajateatteriesitys ja työnäytös sekä
mahdollisuus ostaa nahkapajan tuotteita. Illalla osallistuimme Pyhän Marian kirkossa ”Oodi
musiikille” suurkonserttiin, joka oli sopraano Evelyn Tubbin 60-vuotisjuhlakonsertti. Konsertissa
lauloivat myös norjalainen sopraano Gunhild Lang-Alsvik, baritoni Jussi Lehtipuu sekä kontratenori
Teppo Lampela, kuorona Kamarikuoro Utopia. Orkesterina oli uniikki Sastamala Gregoriana barokkiorkesteri. Kohde oli mielenkiintoinen ja konsertti tasokas. Tuhatpäinen yleisö lauloi lopuksi
onnittelulaulun pääesiintyjälle! Matkalle osallistuneita oli 25, joista jäseniämme 19.
8. Syyskuussa ma 8.9.- ke 10.9. ohjelmassa oli meille räätälöity kuntokurssi Lohjan Kisakalliossa.
Mukana oli 12 reipasta osallistujaa, jotka olivat tyytyväisiä monipuoliseen ohjelmaan ja erityisesti
hyvään ruokaan. Tutustuimme mm. keppicurlingiin, jousiammuntaan ja kirkkovenesoutuun. Matka
tapahtui kimppakyydein.
9. Lokakuussa järjestimme matkan Helsinkiin Boris Godunov-oopperaan lauantaina 4.10. Lippuja
oli varattu 40, jotka kaikki menivät kaupaksi, eivätkä valitettavasti ihan riittäneetkään kaikille
halukkaille. Musorgskin musiikki oli viihdyttävää ja solistit, erityisesti Matti Salminen, hyviä.
Kansallisoopperan kuorot ovat aina tasokkaita. Oopperassa juotiin väliaikakahvit ja oopperan
jälkeen nautittiin kevyehkö päivällinen ravintola Perhossa.
10. Aurinkobaletin näytökseen torstaina 16.10 Turun Manillassa saimme varattua 37 lippua.
Kyseessä on Jorma Uotisen uutuusohjaus ”Ennen viimeisiä ajatuksia”. Ennen baletin alkua oli
mahdollisuus osallistua klo 18.15 Aurinkobaletin esittelyyn.
11. Maanantaina 10.11. vierailimme jälleen lääkärikeskus NEO:ssa, joka toimii Turun Kupittaalla.
Toim.joht. Matti Markkula kertoi NEO:sta. Tri Tuomo Puhakka esitelmöi kuulosta ja kuulon
kuntoutuksesta. Saimme tietoa myös kuulolaitteista. Kardiologi Esa Joutsiniemen aiheena oli
sydän. Mukana oli 58 kuulijaa.
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12. Perinteinen joululaulutilaisuus järjestettiin tällä kerralla Naantalin seurakuntakeskuksessa
tiistaina 9.12. Säestäjänä toimi jälleen dir. mus. Reijo Ahola. Ravintola Amandiksen järjestämässä
Joulun herkkupöydässä oli tarjolla glögi ja joulupiparit, joulupuuro ja sekahedelmäkeitto, jouluinen
juustotarjotin, poropiirakka, raikas vihersalaatti sekä kahvi ja hedelmäkakku ym. Osallistujia oli 55,
siis aivan mukava joukko!
13. Osallistuimme myös Riku Niemi Orchestran joulukonserttiin Turun Konserttitalolla lauantaina
20.12. Yhdistyksen varaamat 30 lippua myytiin kaikki. Solisteina konsertissa olivat Arja Koriseva ja
Amadeus Lundberg.
4. Hallinto ja edustukset
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jarkko Kanerva (Naantali), varapuheenjohtajana Leena
Syväsalo (Masku/Turku) ja sihteerinä Saila Rintee (Raisio). Tapani Rauhalan luovuttua
taloudenhoitajan tehtävästä hallitus valitsi 27.3. taloudenhoitajaksi Marja-Liisa Tainion (Turku).
Hallituksen jäseninä ovat toimineet Viena Airikkala (Turku) tiedottajana, Ulla Heino (Turku), Mirja
Lehto (Turku), Riitta Tiikasalo (Turku) jäsensihteerinä sekä varajäseninä Kaarina Kanerva (Naantali)
ja Pertti Virtanen (Naantali).
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Kokouksissa on suunniteltu yhdistyksen toimintaa ja käsitelty
talous-, tiedotus- ja aloiteasioita. Lisäksi on pidetty useita postitustalkoita. Leena Syväsalon
johdolla on koottu yhdistyksen toiminnasta kertovaa leikekirjaa.
OSJ:n vuosikokouksessa Riihimäellä 26.4. yhdistyksen edustajina toimivat Viena Airikkala ja Saila
Rintee. OSJ:n koulutustilaisuuteen laivalla 30.9. – 2.10. osallistuivat yhdistyksen edustajina Jarkko
Kanerva ja Saila Rintee. Ulla Heino toimi edelleen myös OSJ:n hallituksen varajäsenenä ja osallistui
myös koulutuspäiville siinä ominaisuudessa.
5. Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä, joissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa, lähetettiin kahdeksan. Kirjeiden laadinnasta
vastasi pääosin puheenjohtaja Jarkko Kanerva. Jäsenkirjeiden postituksessa yhteistyötä on
toteutettu lukuisien 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. Yhdistys ei ole perinyt
jäsenmaksua vuodelta 2014. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 2648,27 euroa. Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on silti säilynyt hyvänä.

Naantalissa 22.1.2015
Hallitus

