Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n perustaminen 7.9.2006
Yleistä
Yhdistyksen aikaansaaminen laitettiin vireille Veteraaniopettajat ry:n koulutuspäivillä 2.3.2006,
jolloin liiton hallituksen jäsenen, aluevastaavan Iris Paakkunaisen toivomuksesta perustamishanke
tuli Kauko Hörkön ja Tapani Rauhalan valmisteltavaksi. Alkuvaiheiden jälkeen
valmistelutyöryhmään liittyi myös Jarkko Kanerva.
Veteraaniopettajien jäsenrekisteristä saatua osoitteistoa käyttäen lähetettiin toukokuussa alueen
eläkeläisopettajille kysely, jolla kartoitettiin kiinnostusta toimia Veteraaniopettajien uudessa
paikallisyhdistyksessä. Tiedustelualueen kunniksi valittiin Naantali, Raisio, Masku, Merimasku,
Askainen, Rymättylä, Velkua, Lemu, Vahto, Nousiainen, Mynämäki, Mietoinen, Vehmaa ja Rusko,
yhteensä 14 kuntaa. Näissä on yhteensä noin 71000 asukasta, ja kysely lähti 208 opettajalle.
Postitus toteutettiin yhteistyössä Naantalin Musiikkijuhlien ja Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa.
Kirjeen saajista suurin osa (114) vastasi kyselyyn ja näistä miltei kaikki (111) ilmoittivat
myönteisen kiinnostuksensa asiaa kohtaan.
Työryhmä päätti yhdistyksen perustamispäiväksi 7.9.2006 ja – paikaksi Naantalin lukion. Kutsut
lähetettiin kirjeinä aiemman tiedustelun tapaan. Nyt postitusta tuki Viking Linen Turun konttori.
Ennen varsinaista perustamiskokousta kahvitarjoilun jälkeen Naantalin lukion rehtori Leena
Laakso ja koulun matkailuopiskelijat esittelivät lukion uudisrakennusta. Tapahtumaan osallistuivat
kutsuttuina myös Veteraaniopettajat ry:n puheenjohtaja, opetusneuvos Sirkka-Liisa Tarjamo ja
liiton aluevastaava Iris Paakkunainen. Puheenjohtaja Tarjamo esitti keskusjärjestön tervehdyksen
esitellen liiton toimintaa ja paikallisyhdistysten tärkeää osuutta siinä. Valmistelutyöryhmän jäsenet
Kauko Hörkkö, Tapani Rauhala ja Jarkko Kanerva esittelivät perustamishankkeen taustaa ja sen
tähänastisia vaiheita. Jarkko Kanervan johdolla käytiin tiivis keskustelu, jonka tuloksena
yksimielisesti päätettiin perustaa alueen eläkeläisopettajien yhdistys.

Pöytäkirja Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n perustamiskokouksesta
Aika: Torstai 7.9.2006 klo 18.00 – 19.00
Paikka: Naantalin lukio, Naantali
Läsnä: Oheisen nimilistan (liite 1) mukaisesti 24 opettajaa, vieraina Veteraaniopettajat ry:stä
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Tarjamo ja aluevastaava Iris Paakkunainen sekä Naantalin lukion rehtori
Leena Laakso. Tapahtuman ohjelma ja kokouksen esityslista liitteenä, (liite 2).
1.§ Kokouksen avasi Jarkko Kanerva, joka valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi
valittiin Tapani Rauhala ja pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Ahola ja Sirkka Koivisto.
2.§ Päätettiin yksimielisesti perustaa rekisteröity yhdistys, jonka nimeksi tulee Lounaisrannikon
Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO ja kotipaikaksi Naantali. Yhdistys hakee
Veteraaniopettajat ry:n jäsenyyttä. Säännöiksi hyväksyttiin Veteraaniopettajat ry:n
paikallisyhdistysten 2.11.2005 hyväksytyt mallisäännöt tarkistettuina siten, että vuosikokous
valitsee yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan (7.§); vastaava yksikkömuoto (9.§), (liite 3).

3.§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kaksivuotiskaudeksi 2006-07 Jarkko
Kanerva (Naantali).
4.§ Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi (6) valittiin Kauko Hörkkö (Raisio), Pirjo
Kukkonen (Turku), Tapani Rauhala (Naantali), Leena Salo (Naantali), Kalevi Simola (Raisio) ja
Pirkko Tavio (Naantali). Hallituksen varajäseniksi valittiin Kaarina Kanerva (Naantali) ja Auli
Raunio (Raisio). Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta (2006-07) .
Vuosittain on erovuorossa kolme varsinaista ja yksi varajäsen. Kuitenkin ensimmäinen
erovuoroisuus toteutuu jo vuoden 2007 vuosikokouksessa, jolloin se määräytyy arvan mukaan.
5.§ Vuoden 2007 jäsenmaksuksi päätettiin 5 e, joka kattaa myös perustamisvuoden 2006
toiminnan. Jäsenmaksun periminen päätettiin aloittaa välittömästi, ja sen kantotapa on
alkuvaiheessa käteismaksu ja myöhemmin pankkisiirtona.
6.§ Vuoden 2006 toimintasuunnitelma hyväksyttiin oheisen liitteen mukaisena (liite 4).
Hallituksen tehtävänä on toiminnan yksityiskohtainen suunnittelu ja toteuttaminen.
7.§ Vuoden 2006 talousarvio hyväksyttiin oheisen liitteen mukaisena (liite 5).
8.§ Tilintarkastajaksi vuodeksi 2006 valittiin Matti Levanto (Naantali) ja varatilintarkastajaksi
Seppo Pukonen (Naantali).
9.§ Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle käyttäen lehtiä Turun Sanomat ja Rannikkoseutu.
Mahdollisuuksien mukaan kutsut lähetetään lisäksi kirjeitse ja sähköpostina.
10.§ Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittajiksi valittiin hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen muut varsinaiset jäsenet. Anomuksen yhdistysrekisteriin hoitaa hallitus.
11.§ Kokouksen päätti sen puheenjohtaja Jarkko Kanerva kiittäen kokouksen osanottajia ja mukana
olleita vieraita aktiivisesta osallistumisesta tapahtumaan.
Naantalissa 7.9.2006

Jarkko Kanerva, puheenjohtaja

Tapani Rauhala, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Naantalissa 4.10.2006

Reijo Ahola

Sirkka Koivisto

