
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry (LRSO)

Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Vuosi 2021 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n neljästoista kokonainen toimintavuosi.
LRSO on yksi Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n 70 paikallisyhdistyksestä. LRSO:n ja
samalla OSJ:n jäseneksi voivat liittyä eläkkeellä olevat, opetusalalla toimineet henkilöt.
Jäsenmäärä on toimintavuoden aikana kasvanut huomattavasti, koska Uudenkaupungin
senioripettajat ry lakkautettiin ja sen jäsenistä lähes kaikki liittyivät yhdistykseemme.
Vuoden lopulla yhdistyksessämme oli 373 jäsentä, joista LRSO:n varsinaisen
toiminta-alueen kunnissa asuu jäseniämme seuraavasti: Naantali 93, Raisio 71,
Uusikaupunki 61, Masku 41, Mynämäki 25, Nousiainen 19, Rusko 13 sekä Kustavi,
Taivassalo ja Vehmaa alle 10 jäsentä. Toiminta-alueemme ulkopuolisista jäsenistä asuu
Turussa 32 ja muutamia yksittäisiä jäseniä muualla.

Hallinto ja edustukset

Hallituksen puheenjohtaja Saila Rintee valittiin etäyhteyksin pidetyssä vuosikokouksessa
25.2.2021 jatkamaan puheenjohtajana vuoden 2022 vuosikokoukseen asti.

Hallituksen jäseninä toimivat vuosikokoukseen asti Riitta Jääskeläinen
(varapuheenjohtaja), Timo Tuusvuori (sihteeri), Ela Härmävaara (tiedottaja), Riitta
Tiikasalo (jäsensihteeri), Irjaleena Tikkanen (emäntä) ja Marja Kouvo sekä varajäsenet
Seija Kestilä (taloudenhoitaja) ja Kaarina Kanerva.

Vuosikokouksessa erovuoroiset hallituksen jäsenet Riitta Jääskeläinen, Irjaleena Tikkanen
ja Riitta Tiikasalo valittiin edelleen hallituksen jäseniksi vuoden 2023 vuosikokoukseen asti.
Erovuoroinen varajäsen Seija Kestilä valittiin myös jatkokaudelle varajäseneksi.

Hallituksen jäseniä vuosikokouksen jälkeen olivat siis Ela Härmävaara, Riitta
Jääskeläinen, Marja Kouvo, Riitta Tiikasalo, Irjaleena Tikkanen ja Timo
Tuusvuori. Varajäseninä toimivat Kaarina Kanerva ja Seija Kestilä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Riitta Jääskeläinen
varapuheenjohtajaksi, Timo Tuusvuori sihteeriksi, Seija Kestilä taloudenhoitajaksi, Riitta
Tiikasalo jäsensihteeriksi, Irjaleena Tikkanen emännäksi ja Ela Härmävaara
tiedottajaksi.



Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksissa on
suunniteltu yhdistyksen toimintaa ja käsitelty talous- ja tiedotusasioita. Vuosi 2021 oli jo
toinen poikkeuksellinen toimintavuosi maailmanlaajuisen koronapandemian takia.
Koronarajoitusten takia yhdistyksen toimintaa ei voitu järjestää halutussa laajuudessa.
Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n vuosikokous pidettiin etäkokouksena 29.4.2021 ja siihen
osallistuivat yhdistyksemme edustajina Irjaleena Tikkanen ja Timo Tuusvuori. Kokoukseen
osallistui myös OSJ:n hallituksen jäsenenä Saila Rintee. Kokouksessa yhdistyksemme
hallituksen jäsen Irjaleena Tikkanen valittiin OSJ:n hallituksen varajäseneksi (varsinainen
jäsen Anne Eurola-Ristola Salon yhdistyksestä).

OSJ:n pronssisen ansiomerkin saivat Irjaleena Tikkanen ja Timo Tuusvuori.

Edunvalvonta

OSJ:n ja sen jäsenyhdistysten yhtenä tavoitteena on toimia eläkeläisten ja ikäihmisten
etujen valvojana yhteiskunnassa. Paikallista edunvalvontaa voidaan hoitaa mm. kuntien
vanhusneuvostoissa. Naantalin kaupungin vanhusneuvostoon valittiin alkavalle
valtuustokaudelle LRSO:n edustajaksi Pertti Virtanen ja varaedustajaksi Kaarina Kanerva.
Muiden toiminta-alueemme kuntien vanhusneuvostoihin ei ole valittu yhdistyksemme
edustajaa.

LRSO:n hallitus esitti kirjeessään Raision kaupunginhallitukselle, että yhdistyksemme
otetaan huomioon valittaessa Raision vanhusneuvoston jäseniä. Jäseneksi esitimme Riitta
Jääskeläistä ja varajäseneksi Seija Kestilää. Kaupunginhallitus päätti vanhusneuvoston
jäsenistä kokouksessaan 16.8.21. LRSO:n edustajia ei valittu, mutta kaupunginhallitus
päätti, että kevääseen 2022 mennessä vanhusneuvosto valmistelee ehdotuksen uudesta
toimintasäännöstä, joka mahdollistaa kuntalain mukaisesti ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden laajasti.

Tiedottaminen

Toimintavuoden aikana lähetettiin jäsenkirjeet (2kpl) joko kirjepostina tai sähköpostilla
riippuen jäsenen tilanteesta. Lisäksi lähetettiin sähköpostitse tietoa yhdistyksen ja OSJ:n
toiminnasta niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Toiminnasta tiedotettiin
myös yhdistyksen kotisivuilla http://www.lrso.osj.fi sekä FB-sivulla
https://www.facebook.com/LRSOry.



Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 711,66
euroa. Yhdistys ei ole perinyt jäsenmaksua vuodelta 2021. Jäsenet ovat maksaneet vain
OSJ:n jäsenmaksun, josta paikallisyhdistyksille on palautettu 8 e + 1 e / jäsen ns.
toiminta-avustuksena. OSJ:ltä olemme yhteensä saaneet toiminta-avustusta 2718,00 e.
Vuodelle 2020 saatu projektiavustus 400€ siirtyi vuodelle 2021 pandemia tilanteen tähden.
Raision kaupunki on myöntänyt avustusta toimintaan 150€. Naantalilta emme saaneet
avustusta hakemuksesta huolimatta.

Jäsentapahtumat vuonna 2021

● LRSO:n vuosikokous 25.2.2021 klo 14.00 Zoom etäkokouksena (19 osallistujaa)

● Kaksi nojatuolimatkaa etäyhteyksien kautta Seija Sorsavirran johdolla: "Patsastelua
Suomen Turussa" 4.2. (16 osallistujaa) ja "Tuttu ja tuntematon Tukholma" 16.3 (22
osallistujaa)

● Ulkoilukerho on kokoontunut 7.2, 6.5, 2.9, 16.9. 28.10 ja 2.12 Riitta Tiikasalon ja
Jyrki Aaltosen johdattamana on tutustuttu Raision ja Naantalin luontopolkuihin
(42 osallistujaa)

● Suomen musiikkiteatterin esitys Viidestoista yö Ruissalossa 5.8. (21 osallistujaa)
● Tuliset tenorit -konsertti 22.8. Vartiovuoren kesäteatterilla (23 osallistujaa)
● Virkistystilaisuus Tyvisaran saunalla Uudessakaupungissa 31.8. (14 osallistujaa)

● Jumppaa Uudessakaupungissa Seikowin koululla keskiviikkoisin Seppo Hartikaisen
johdolla (81 osallistujaa)

● Teatteriesitys Helene 16.10 Teatteri Akselissa Turussa (34 osallistujaa)
● Tapaaminen lankakauppa ja käsityökahvila Käsityökuplassa Turussa 18.11.

IrjaLeena Tikkasen johdolla (7 osallistujaa)

● Perinteinen joululaulutilaisuus Naantalin seurakuntakeskuksessa 1.12., jossa
pastori Riikka Hietanen kertoi joululauluista ja laulettiin Maija ja Pertti Virtasen
johdolla (27 osallistujaa)

● OperArtin Iloinen leski -operetti Turun konserttitalolla 19.12. (27
osallistujaa)

● Tarjosimme jäsenille maksuttoman kuljetuksen Porin Senioriopettajayhdistyksen
järjestämään alueelliseen Senioriopettajapäivään Porissa 9.10.2021 (9
osallistujaa)

● Hallituksen eri kokoukset 51 osallistujaa



Seuraavat suunnitellut tapahtumat jouduttiin peruuttamaan koronan takia:
Kevään matka Laitilaan Syksyn Tuusulan kulttuurikierros
FB-lähikurssi Digipainotteinen ruokakurssi
Runoja ja käsitöitä Olkkarissa

Kaikkien jäsentilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 393

Raisiossa LRSO:n hallitus


