Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, LRSO
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
1. Yleistä
Vuosi 2015 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n yhdeksäs kokonainen toimintavuosi. Yhdistyksen
varsinaisena toimialueena ovat Naantali, Raisio ja niiden lähikunnat. Jäseniksi voivat liittyä alueella asuvat
ja/tai alueella opetustehtävissä toimineet eläkeläisopettajat. Yhdistys on valtakunnallisen Opetusalan
Seniorijärjestö OSJ:n jäsen.
2. Jäsenistö
Vuoden 2015 lopulla yhdistyksessämme oli 319 jäsentä, jossa lisäystä vuoden aikana oli 10. Eniten jäseniä
oli Naantalista (87) ja Raisiosta (84) ja seuraavaksi eniten Turusta (47), Maskusta (26) ja Mynämäestä (23).
Yhdistyksen toimialueeseen kuuluivat myös Nousiainen (18), Taivassalo (6), Rusko (5), Vehmaa (4) ja Kustavi
(2). Kotipaikkaluettelossa esiintyivät myös Kaarina, Lieto, Loimaa, Paimio, Parainen, Pirkkala, Gottby ja
Kumlinge.
Tapahtunutta
1. Porin matka pe 30.1.
Matkasimme Porin Teatteriin seuraamaan maailmankuulua The Sound of Music - musikaalia. Musikaalin
sävelmät Edelweiss, Do-Re-Mi sekä tunnuskappale Kun vuorelle käyn ovat muodostuneet klassikoiksi.
Ohjelmassa oli myös kaupunkikierros ”Porilaisten marssi”. Menomatkalla kävimme kahvilla Eurajoella.
Teatterissa nautimme väliaikakahvit ja esityksen jälkeen aterioimme ravintola Raatihuoneen Kellarissa.
Osallistujia oli 35, joista jäseniä 30.
2. Vuosikokous to 25.2. klo 14.30 Raision kaupungintalossa
Kuulimme aluksi Edunvalvontavaltuutus ry:n puheenjohtaja Vesa Anttilan mielenkiintoisen esitelmän
edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä. Paikalla oli 27 jäsentämme. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Hallituksen nimilista pysyi ennallaan. Puheenjohtaja Jarkko Kanerva ja varapuheenjohtaja Leena Syväsalo
ilmoittivat, että seuraavassa kokouksessa (2016) he eivät ole enää käytettävissä. Valittiin edustajiksi OSJ:n
vuosikokoukseen Helsinkiin 21.4. Jarkko Kanerva ja Saila Rintee ja varaedustajiksi Ulla Heino ja Leena
Syväsalo.
3. Maaliskuussa järjestettiin eri puolueiden ehdokkaiden kansanedustajapaneeli Turussa ke 4.3. ravintola
Koulun Bellman-salissa. Vastaamassa kysymyksiin oli kuusi edustajaa eri puolueista. Yhteistilaisuudessa
Turun seudun senioriopettajien kanssa paikalla oli 36 kuulijaa.
4. Huhtikuuksi suunniteltu tutustumisretki Naantaliin to 23.4. kutistui lyhyeksi vallinneen kylmän sään ja
kovan tuulen takia. Tutustuimme kuitenkin Naantalin luostarikirkkoon oppaanamme Marketta Keihäs.
Makkaranpaisto Kailossa korvattiin kahvin juonnilla Merisalissa. Mukaan uskaltautui n. 20 henkeä.
5. Toukokuussa toteutimme to 28.5. vuosikokousväen ehdottaman perinteisen kevätretken Paraisten
suunnalle hyvän sään vallitessa. Paraisilla nautittiin aamukahvit Fredrikan tuvassa ja tutustuttiin Vanhan
Malmin kaupunginosaan ja Paraisten keskiaikaiseen kirkkoon. Sen jälkeen suuntasimme linja-autolla
kalkkikivilouhoksen näköalatasanteelle hämmästelemään näkymiä. Paraisten jälkeen matka jatkui Nauvoon.
Nauvossa vierailtiin saariston suosituimmassa vierasvenesatamassa, ja tutustuttiin Merenkulkutaloon.
Lounas syötiin Majatalo Martassa. Nauvosta matka jatkui Korppooseen, jossa tutustuttiin yhteen saariston
kauneimmista keskiaikaisista kivikirkoista ja nautittiin iltapäiväkahvit. Mukana oli 47 retkeläistä.
6. Kesäkuussa järjestimme la-su 6.6.-7.6. musiikkijuhlamatkan Ilmajoelle. Tutustuimme Virroilla erikoiseen
Matias-kappeliin ja nautimme pitopöydän antimista ravintola Mikontalossa. Majoituimme Seinäjoelle
hotelli Vaakunaan. Lauantai-illalla klo 20 ohjelmassa oli Ilmajoella Karita Mattilan juhlakonsertti –

sateessa ja hyytävässä tuulessa. Sunnuntaina aamupäivällä tutustuimme taiteilija Soile Yli-Mäyryn
kesänäyttelyyn Kuortaneella. Klo 13 oli vuorossa uutuusooppera ”Elämälle”. Ennen kotimatkalle lähtöä
ruokailimme Koskenkorvan Trahteerissa. Matka oli loppuunmyyty, mukana 50 henkeä.
7. Syyskuussa ohjelmassa oli ma 28.9. klo 19 musikaali ”Oopperan Kummitus” Kansallisoopperassa. Esitys
oli upeasti toteutettu. Menomatkalla tarjoiltiin Kaarinan ja Vienan toimesta pientä purtavaa ja juotavaa,
paluumatkalla juotavia. Osallistujia oli 40. Matka myytiin loppuun jo aikaisessa vaiheessa.
8. Kuntokurssi Kisakalliossa oli vuorossa ma-ke 5.-7.10. Mukana oli 18 kuntoilijaa, jotka olivat tyytyväisiä
monipuoliseen ohjelmaan (ja varsinkin ruokatarjontaan). Matka hoidettiin kimppakyydein.
9. Turun Senioriopettajapäiville ja niiden yhteydessä pidettyyn koulutustilaisuuteen osallistui joukko
jäseniämme 10.-11.10.
10. Teatterimatka Helsinkiin, kohteena Kansallisteatterin ”Slava” tehtiin la 14.11. Pirkko Saision ja Jussi
Tuurnan ”Oligarkkien ooppera” kuvaili vaikuttavasti Venäjän ja vähän Ukrainankin menneisyyttä ja
nykypäivää. Kiitoksia sai erityisesti musiikki. Kahvit nautittiin menomatkalla Kivihovissa ja aterioitiin
ravintola Kaisaniemessä. Osallistujia 30.
11. Joululauluristeily (picnic) tehtiin toissavuotiseen tapaan Vikingillä ke 2.12. Lähtö Turusta aamulla klo
8.45. Matkalla nautittiin hyvä meriaamiainen, laulettiin joululauluja Pertti Virtasen johdolla ja
paluumatkalla Maarianhaminasta nautittiin joulupöydän antimia. Osallistujia oli 34, joista jäseniä 28.

4. Hallinto ja edustukset
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jarkko Kanerva (Naantali), varapuheenjohtajana Leena Syväsalo
(Masku/Turku), sihteerinä 25.2. asti Saila Rintee (Raisio) ja siitä alkaen Ulla Heino (Turku) ja taloudenhoitajana Marja-Liisa Tainio (Turku). Hallituksen jäseninä ovat toimineet Viena Airikkala (Turku)
tiedottajana, Mirja Lehto (Turku, 10.12.2016 asti), Saila Rintee, Riitta Tiikasalo (Turku) jäsensihteerinä sekä
varajäseninä Kaarina Kanerva (Naantali) ja Pertti Virtanen (Naantali).
Hallitus on kokoontunut yhdeksän 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 Helsingissä 21.4. yhdistyksen edustajina toimivat Jarkko Kanerva ja Saila Rintee.
Ulla Heino toimi edelleen myös OSJ:n hallituksen varajäsenenä ja osallistui myös koulutuspäiville ja
vuosikokoukseen siinä ominaisuudessa.
5. Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä, joissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa, lähetettiin viisi. Kirjeiden laadinnasta vastasi pääosin
puheenjohtaja Jarkko Kanerva. 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 2015. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 36,64 euroa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on silti säilynyt
hyvänä.
Raisiossa 28.1.2016
Hallitus

