
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry (LRSO) 
 
Toimintakertomus vuodelta 2018 
 

Yleistä 
Vuosi 2018 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n kahdestoista kokonainen 
toimintavuosi. LRSO on yksi Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n 72 paikallisyhdistyksestä. 
LRSO:n ja samalla OSJ:n jäseneksi voivat liittyä eläkkeellä olevat, opetusalalla toimineet 
henkilöt. Jäsenmäärä on kasvanut toimintavuoden aikana ja vuoden lopulla 
yhdistyksessämme oli 330 jäsentä, Jäsenistä naantalilaisia on 96 ja raisiolaisia 81.Turussa 
jäsenistämme asuu 35, Maskussa 25 ja Mynämäessä 22.  Alle 20 jäsenen kotipaikkoja 
ovat Nousiainen, Rusko, Taivassalo, Vehmaa ja Loimaa sekä useampia yhden jäsenen 
paikkakuntia. 
 
Hallinto ja edustukset 
LRSO:n hallituksen puheenjohtajana toimi Saila Rintee, joka vuosikokouksessa 22.2. 
valittiin jatkamaan tehtävässä seuraavat kaksi vuotta.  
Hallituksen jäsenet olivat vuosikokoukseen asti Pertti Virtanen (varapuheenjohtaja), Ulla 
Heino (sihteeri), Marja-Liisa Tainio (taloudenhoitaja), Riitta Tiikasalo (jäsensihteeri), Riitta 
Jääskeläinen (leikekirjan hoitaja) ja Ela Härmävaara (tiedottaja) ja Timo Tuusvuori sekä 
varajäsenenä Irjaleena Tikkanen.  
Vuosikokouksessa erovuoroiset hallituksen jäsenet Marja-Liisa Tainio, Pertti Virtanen ja 
Timo Tuusvuori sekä varajäsen Ela Härmävaara valittiin jatkamaaan tehtävässä vuoden 
2020 vuosikokoukseen asti. Hallituksen toimihenkilöt pysyivät muuten samoina, mutta 
sihteeriksi valittiin Timo Tuusvuori. 
Hallitus on kokoontunut 8 kertaa. Kokouksissa on suunniteltu yhdistyksen toimintaa ja 
käsitelty talous- ja tiedotusasioita. Jäsenkirjeiden postittamiseksi on pidetty kahdet 
postitustalkoot. 
 
OSJ:n vuosikokouksessa Helsingissä 23.4.2018 yhdistyksen edustajina olivat Ela 
Härmävaara ja Riitta Jääskeläinen, jotka osallistuivat myös OSJ:n koulutuspäiville 23.- 
24.4.2017. Tilaisuuksiin osallistui myös OSJ:n hallituksen jäsenenä Saila Rintee. 
 
Helsingissä 22. -23.9.2018 järjestetyille OSJ:n senioriopettajapäiville ja koulutuspäiville 
osallistuivat yhdistyksemme edustajina Irjaleena Tikkanen ja Ulla Heino sekä OSJ:n 
hallituksen jäsenenä Saila Rintee. 
 
Edunvalvonta 
OSJ:n ja sen jäsenyhdistysten yhtenä tavoitteena on toimia eläkeläisten ja ikäihmisten 
etujen valvojana yhteiskunnassa.  
Naantalin kaupungin vanhusneuvostossa LRSO:n naantalilaisten jäsenten edustajana 
toimii Pertti Virtanen ja varaedustajana Kaarina Kanerva. Muiden toiminta-alueemme 
kuntien vanhusneuvostoihin ei ole valittu LRSO:n edustajia. 
 
Tiedottaminen 
Toimintavuoden aikana lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. 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. 
 

 

 

 

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


Talous 
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä. Tilinpäätös osoittaa 336,16 euroa 
ylijäämää. Yhdistys ei ole perinyt jäsenmaksua vuodelta 2018. Jäsenet ovat maksaneet 
vain OSJ:n jäsenmaksun, josta paikallisyhdistyksille on palautettu 8 e / jäsen. 
Kirjanpitotoimisto vaihtui kesken toimintavuoden 1.7.2018 ja uusi toimisto on Account 
Anette Helin. 
 
Jäsentapahtumat 
Toimintavuoden aikana järjestimme jäsenistöllemme seuraavat tilaisuudet ja retket: 
 

• Terve Askel -tilaisuus 15.1. Raision kaupungintalon valtuustosalissa 

• Kuukausitapaamiset:  
o 5.2. Tornilassa, aiheena Aloe Vera -tuotteet 
o 5.3. Krookilan Juhlamummolassa omakustanteinen lounas 
o 9.4. Raision kaupungintalolla, aiheena kirjasto 

• Orvokki Aution trilogiaan perustuva näytelmä Pesärikko 8.2. Turun 
Kaupunginteatterissa 

• Yhdistyksen vuosikokous 22.2. Raision kaupungintalolla. 

• Näkökulmaa ikääntyvään näkemiseen -ilta 7.3. Raision Näkökulmassa 

• Teatteri- ja museomatka Tampereelle 22.3., musikaali Cats ja museokeskus 
Wapriikki 

• Pirkko Lahden luento ”Elämältä se maistuu” 8.5. Turussa, yhteistyössä Turun 
seudun Senioriopettajien kanssa 

• Naantalin Musiikkijuhlien konsertti ”Mestarit lavalla” 13.6. Naantalin kirkossa    

• Retki Selkämeren kansallispuistoon Isokarille 20.6., yhteistyössä Uudenkaupungin 
Senioriopettajien kanssa 

• Minna Lindgrenin kirjoihin perustuva näytelmä Ehtoolehdon sankarit 8.8. Pyynikin 
kesäteatterissa Tampereella 

• Turun Musiikkijuhlien Balettigaala 19.8. Turun konserttitalolla 

• Syysiltapäivän viettoa saunoen, uiden ja grillaten 6.9. Naantalin Kesärannassa 

• Teatteriesitys ”Ihmiset, paikat ja esineet” 28.9 Turun Kaupunginteatterissa 

• Tutustumiskäynti ja lounas Turun Kansainvälisessä kohtaamispaikassa eli 
Hyvinvointikeskus Muistojen Kodissa 10.10 

• Teatteri- ja kulttuurimatka Hämeenlinnaan 14.11, Hämeenlinnan taidemuseo ja 
kaupunginteatterin esitys Kahvi mustana  

• Perinteinen joululaulutilaisuus 4.12. Krookilan Juhlamummolassa 
 
Keväälle jäsenille tarjottu Rakveren matka ja kevätretki Saloon sekä lokakuulle suunniteltu 
liikuntaloma Eerikkilän urheiluopistolla jouduttiin peruuttamaan vähäisen 
ilmoittautumismäärän takia. 
 
Kaikkien järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 396 henkeä. 
 
 
  
    Raisiossa 29.1.2019 
    Lounaisrannikon senioriopettajat ry 


