
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, LRSO 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016  
 
 
1.  YLEISTÄ 
 
Vuosi 2016 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n kymmenes 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 2016 lopulla yhdistyksessämme oli 330 jäsentä, jossa lisäystä vuoden aikana oli 11. Eniten 
jäseniä oli Naantalista (91) ja Raisiosta (90) ja seuraavaksi eniten Turusta (44), Mynämäestä (26) ja 
Maskusta (24).  Yhdistyksen toimialueeseen kuuluivat myös Nousiainen (18), Rusko (9), Taivassalo 
(5), Vehmaa (4) ja Kustavi (4). Kotipaikkaluettelossa esiintyivät myös Espoo, Kaarina, Lieto, Loimaa, 
Paimio, Parainen, Pirkkala ja Kumlinge.  
 
3. TAPAHTUNUTTA 
 
1. Luento ”Pidä huolta kunnostasi. Istuminen tappaa?”  
Fysioterapeutit Anne ja Jussi Luoma esitelmöivät liikunnan merkityksestä senioreille Raision 
kaupungintalon valtuustosalissa to 14.1. Ennen luentoa nautittiin pullakahvit. Osallistujia oli 28. 
 
2. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ma 15.2. klo 14 Raision kaupungintalossa. Osallistujia oli 28. 
Ennen varsinaista kokousta Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi kertoi 
tulevista konserteista. Osallistujien kesken arvottiin konserttilippuja.  
Jarkko Kanerva valittiin jatkamaan puheenjohtajana vielä vuoden. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 
2016-2017 valittiin Saila Rintee (Raisio), Marja-Liisa Tainio (Turku) ja Pertti Virtanen (Naantali) sekä 
vuodeksi 2016 Riitta Jääskeläinen (Raisio). Varajäseneksi vuosille 2016-2017 valittiin Ela 
Härmävaara (Raisio).  
OSJ:n vuosikokoukseen valittiin edustajiksi Ulla Heino ja Pertti Virtanen ja heidän 
varahenkilöikseen Riitta Tiikasalo ja Leena Syväsalo. 
 
3. Rauman Kaupunginteatterin vauhdikas musikaali ”Cabaret” oli matkakohteemme to 3.3. 
Näytöksen jälkeen nautimme aterian – perinteinen raumalainen Lapskoussimenu - teatterin 
vieressä sijaitsevassa ravintola Ankkurissa. Mukana oli 27 jäsentä ja 7 seuralaista. 
 
4. Huhtikuussa vuorossa oli luentotilaisuus Turun Nordeassa to 7.4. klo 13. Aiheena olivat 
perintö- ja testamenttiasiat sekä käänteinen asuntolaina. Luennoimassa olivat konttorinjohtaja 
Simo Jokela sekä Elina Kasi. Mukana oli n. 30 kiinnostunutta. 
 
5. Kevätmatka Kroatiaan ja Montenegroon 30.4. – 4.5.  
Mukana oli 29 matkailijaa sekä suomalainen opas. Jäseniä oli 15 ja ei-jäseniä 14. Matka alkoi 
Helsinki-Vantaalta lennolla Dubrovnikiin, jossa yövyimme 2 yötä. Ensimmäisenä päivänä 



tutustuimme Dubrovnikin vanhaan kaupunkiin. Seuraavana päivänä teimme retken kuuluisaan 
Mostarin kaupunkiin Bosnia-Hertsegovinassa. Kroatiasta jatkoimme Montenegroon, jossa 
yövyimme Budvassa. Tutustuimme Kotorin lahden ympäristöön sekä vanhaan ja uuteen 
pääkaupunkiin. Teimme myös veneretken luonnonsuojelualueella ja nautimme maittavan lounaan 
paikallisen yrittäjän saaressa. Viimeisenä päivänä ennen lentoa kotiin piipahdimme Budvan 
kaupungissa. Palautteen perusteella matkaan oltiin tyytyväisiä ja etenkin matkaoppaamme 
Karoliina sai paljon kiitosta. 
 
6. Kevätretki Örön linnakesaarelle ke 25.5. 
Örön retki todettiin onnistuneeksi. Saari oli mahtava nähtävyys. Retkellä oli 51 osallistujaa, joista 
jäseniä oli 35. Yhteysalus Sisselin kippari Daniel Wilson toimi erinomaisena oppaana ja esitteli 
saaren historiaa ja luontoa. Saarella söimme maukkaan kalakeittolounaan ja paluumatkalla 
aluksessa joimme kahvit piirakan kera. Aurinkoinen sää kruunasi retken onnistumisen. 
 
7. Naantalin Musiikkijuhlien konserttiin ke 15.6. jäsenemme saivat lunastaa lipun/lippuja 
alennettuun hintaan. Konsertin ohjelma oli hyvin monipuolinen. Kaikki 17 ennakko-
ilmoittautunutta olivat paikalla.  
 
8. Savonlinnan oopperamatkalla 2. - 3.8.sää suosi matkaa ja järjestelyt sujuivat muutenkin hyvin. 
Puccinin ooppera ”La boheme” oli hieno elämys. Kotimatkalla kävimme tutustumassa ensin 
valtavaan, valoisaan Kerimäen kirkkoon. Taidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla oli esillä nuorten 
lahjakkaiden taiteilijoiden upea, monipuolinen näyttely.  Lounaspaikkoina olivat ravintola 
Kenkävero, Mikkeli, ja ravintola Kesäheinä, Mäntyharju, ja kahvipaikkoina Ykköspesä, Suomusjärvi, 
ja Neste Tuuliharja, Orimattilassa. Matkalle osallistui 26 henkeä. 
9. LRSO:n 10-vuotisjuhlaa vietettiin ravintola Huhkotalossa pe 14.10. OSJ:n tervehdyksen juhlaan 
toi toiminnanjohtaja Kirsti Lehtinen. Saimme tervehdykset myös Turun ja Laitilan senioriopettajien 
yhdistyksiltä. LRSO:n perustajajäsen Tapani Rauhala muisteli puheenvuorossaan yhdistyksen 
alkutaivalta.  Juhlassa esiintyivät lausuntaryhmä Allit ja Naantalin kamarikuoron mieskvartetti. 
Juhlaohjelman lomassa nautittiin maittavista buffet-pöydän antimista. Juhlaan osallistui 51 
henkilöä.  
 
10. Retki Riihimäelle to 17.11. Kävimme matkalla opastetulla kierroksella Riihimäen 
lasimuseossa. Riihimäen teatterin 70-vuotisjuhlanäytelmänä oli ”Mummun saappaassa soi fox”. 
Ennen esitystä nautimme teatterin ikää juhlistaneen, vuoden 1946 parhaat herkut sisältäneen 
juhla-aterian ja paluumatkalla joimme kahvit Forssan Autokeitaalla. Osallistujia oli 42. 
 
11. Joululaulutilaisuus Raision Krookilassa ke 7.12. Tarjolla oli upea miljöö, herkullinen 
joulupuuro, kahvi/tee ja joulutorttu. Lisäksi tarjolla oli iloista mieltä ja tuttuja ja tuntemattomia 
joululauluja yhdessä laulaen Pertti Virtasen ja Maija Nuotio-Virtasen johdolla. Osallistujia oli 38.  
 
Suunnitelluista tapahtumista jouduttiin osallistujamäärän vähäisyyden takia peruuttamaan 
sieniretki Kustaviin ja ajoharjoittelu liukkaan kelin radalla Paimiossa.  
 
 
 
 
 



4. HALLINTO JA EDUSTUKSET 
 
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Jarkko Kanerva (Naantali), varapuheenjohtajana Pertti 
Virtanen (Naantali), sihteerinä Ulla Heino (Turku) ja taloudenhoitajana Marja-Liisa Tainio (Turku). 
Hallituksen jäseninä ovat toimineet Riitta Jääskeläinen (Raisio), Saila Rintee (Raisio), Riitta Tiikasalo 
(Turku) jäsensihteerinä ja sekä varajäseninä Ela Härmävaara (Raisio) tiedottajana ja Kaarina 
Kanerva (Naantali) leikekirjan hoitajana. Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa. Kokouksissa 
on suunniteltu yhdistyksen toimintaa ja käsitelty talous-, tiedotus- ja aloiteasioita. Lisäksi on neljä 
kertaa pidetty postitustalkoita. 
 
Vuosikokousedustajina OSJ:n vuosikokouksessa Helsingissä ma 18.4. toimivat Ulla Heino ja Pertti 
Virtanen. Kokous oli sopuisa: vain yksi edunvalvontaa koskeva muutosesitys tehtiin. Se 
hyväksyttiin koeäänestyksen jälkeen. Vuosikokouksessa kävi ilmi, että järjestön taloudellinen 
tilanne on hyvä. Omaisuuden myynnistä oli saatu huomattavia tuloja, ja jäsenmaksut kattoivat 
toimintakulut. Talousasiat herättivät kokouksessamme vilkkaan keskustelun. Todettiin, että varoja 
olisi käytettävä ensisijaisesti toimintaan jäsenistön hyväksi. 
  
OSJ:n koulutuspäivänä Hämeenlinnassa la 21.5. yhdistyksen edustajia olivat Ela Härmävaara ja 
Marja-Liisa Tainio. OSJ:n syksyn koulutusristeilyllä 19.–21.9. olivat yhdistyksen edustajina Riitta 
Jääskeläinen ja Riitta Tiikasalo. OSJ:n hallituksen varajäsenenä myös Ulla Heino osallistui 
molemmille koulutuspäiville.  
OSJ:n tulevia hallituspaikkoja koskeneessa neuvottelutilaisuudessa 9.11. olivat mukana Jarkko 
Kanerva, Pertti Virtanen ja Ulla Heino. 
 
Ulla Heino on toiminut OSJ:n hallituksen varajäsenenä.   
 
5. TIEDOTTAMINEN 
 
Jäsenkirjeitä, joissa esiteltiin yhdistyksen toimintaa, lähetettiin neljä. Kirjeiden laadinnasta 
vastasivat puheenjohtaja Jarkko Kanerva (kirjeet 1 ja 2) ja tiedottaja Ela Härmävaara  
(kirjeet 3 ja 4). Toiminnasta on tiedotettu myös kotisivuillamme www.lrso.fi. Kotisivujen uusi 
osoite www.lrso.osj.fi on toiminut joulukuusta alkaen.  Kotisivun vastuuhenkilöinä ovat toimineet 
Marja-Liisa Tainio ja Ela Härmävaara. Ela Härmävaara on toiminut myös lehtitiedotteiden 
vastuuhenkilönä. 
 
6. TALOUS 
 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne selviää erillisestä tilinpäätöksestä.  Yhdistys ei ole perinyt 
jäsenmaksua vuodelta 2016. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 863,92 euroa. Yhdistyksen 
taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä. 
 
 
Raisiossa 6.2.2017 
 
Hallitus 
 

http://www.lrso.osj.fi/

