
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry (LRSO) 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 
 

Yleistä 
 

Vuosi 2020 oli Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n kolmastoista 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 toimintavuoden aikana vähentynyt ja vuoden lopulla 

yhdistyksessämme oli 301 jäsentä, joista naantalilaisia on 90 ja raisiolaisia 76. Turussa 

jäsenistämme asuu 31, Maskussa 24, Mynämäessä 23, Nousiaisissa 18 ja Ruskolla 10.  

Alle 10 jäsenen kotipaikkoja ovat mm. Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa. 

 

Hallinto ja edustukset 
 

LRSO:n hallituksen puheenjohtaja Saila Rinteevalittiin vuosikokouksessa 25.2.2020 

jatkamaan puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. 

 

Hallituksen jäsenet olivat vuosikokoukseen 2020 asti Pertti Virtanen (varapuheenjohtaja), 

Timo Tuusvuori (sihteeri), Riitta Tiikasalo (jäsensihteeri), Riitta Jääskeläinen (järjestäjä), 

Irjaleena Tikkanen (emäntä), Marja-Liisa Tainio sekä varajäsenet ElaHärmävaara 

(tiedottaja) ja Seija Kestilä (taloudenhoitaja).  
 

Vuosikokouksessa valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten Pertti Virtasen ja Marja-Liisa 

Tainion ja varajäsenen ElaHärmävaaran tilalle varsinaisiksi hallituksen jäseniksi Marja 

Kouvo ja ElaHärmävaara ja varajäseneksi Kaarina Kanerva.  
 

Hallituksen jäsenet vuosikokouksen jälkeen siis olivat Timo Tuusvuori, Riitta Tiikasalo, 

Riitta Jääskeläinen, Irjaleena Tikkanen, ElaHärmävaara ja Marja Kouvo sekä varajäsenet 

Kaarina Kanerva ja Seija Kestilä.  
 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Riitta Jääskeläinen varapuheenjohtajaksi, 

Timo Tuusvuori sihteeriksi, Seija Kestilä taloudenhoitajaksi, Riitta Tiikasalo 

jäsensihteeriksi, Irjaleena Tikkanen emännäksi ja ElaHärmävaara tiedottajaksi. 

 

Hallitus on kokoontunut 7 kertaa. Toimintavuosi oli hyvin poikkeuksellinen 

maailmanlaajuisen koronapandemian takia. Se vaikutti vähentäen niin hallituksen 

kokouksia kuin yhdistyksen toimintaan. Kokouksissa onsuunniteltu yhdistyksen toimintaa 

ja käsitelty talous- ja tiedotusasioita.  
 

OSJ:n vuosikokous pidettiin etäkokouksena 22.9.2020 ja siihen osallistuivat 

yhdistyksemme edustajina Timo Tuusvuori ja Seija Kestilä. Kokoukseen osallistui myös 

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 toimii LRSO:n edustajana Pertti Virtanen ja 

varaedustajana Kaarina Kanerva. Muiden toiminta-alueemme kuntien vanhusneuvostoihin 

ei ole valittu yhdistyksemme edustajaa. LRSO:n hallitus päätti kokouksessaan 15.12.2020 

lähettää Raision kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa pyydettiin yhdistyksemme huomioon 

ottamista, kun vuonna 2021 valitaan seuraavan kerran Raision vanhusneuvoston jäsenet. 

 

Tiedottaminen 
 

Toimintavuoden aikana lähetettiin vain yksi jäsenkirje. 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 syksyllä 

perustetulla LRSO:n FB-sivulla https://www.facebook.com/LRSOry. 

 

Talous 
 

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on säilynyt hyvänä. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 

2333,21 euroa. Yhdistys ei ole perinyt jäsenmaksua vuodelta 2020. Jäsenet ovat 

maksaneet vain OSJ:n jäsenmaksun, josta paikallisyhdistyksille on palautettu 8 e + 1 e / 

jäsen ns. toiminta-avustuksena. OSJ:ltä olemme yhteensä saaneet avustusta 3217 e, joka 

koostuu toiminta-avustuksesta 2817 e ja projektiavustuksesta 400 e, teemana digitaidot. 

Naantalin kaupunki on myöntänyt avustusta 250 e ja Raision kaupunki 150 e. 

 

Jäsentapahtumat vuonna 2020 
 

 Turun seudun senioriopettajien järjestämänä Aitiopaikalla 21.1., lounas ja Seppo Hovin 
esitys ”Särkynyt onni” (31 osallistujaa yhdistyksestämme) 
 

 Luento ”Onnellinen ikääntyminen” 4.2. Raision kaupungintalolla, Trinitas Lääkäritalon 
yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, LT Mika Mulari (37 osallistujaa) 

 

 ”Tähtitornista näkee kauas”, 11.2. tutustuminen opastetusti Vartiovuoren 
observatorioon (24 osallistujaa) 

 

 Vuosikokous 25.2.2020 Raision kaupungintalon valtuustosalissa, vierailijana toimittaja 
Ann-Mari Rannikko, joka esitteli meille TS:n Luonto Plus-ohjelmia (25 osallistujaa) 

 

 ”Herkkuja ja hurlumia Helsingissä” 7.3., opastettu kierros Fazerin tehtaalla Vantaalla ja 
lounas Fazerilassa, Helsingissä Aleksanterin teatterin musikaalikomedia Menopaussi 
tai vaihtoehtoisesti omaa aikaa kaupungilla (39 osallistujaa) 

 

 ”Järjestyksen iloa senioreille” siirrettiin koronapandemian takia maaliskuulta syyskuulle 
ja järjestettiin 3.9. Raision Olkkarissa, asiantuntijana ammattijärjestäjä Leena Aalto (20 
osallistujaa) 
 

 Patikointi Haunisten altaan ympäri ja makkaranpaistoa 15.9. (11 osallistujaa) 

about:blank


 

 Artesaaniruoan SM-kilpailujen 14.10. toimitsija-apuna (4 osallistujaa) Raisiossa 

 

 Viininmaistajaiset siirrettiin toukokuulta lokakuulle ja järjestettiin koronaturvallisesti 
29.10. Raision kaupungintalon takkahuoneessa viinimestari Antti-Veikko Pihlajamäen 
opastamana (10 osallistujaa). 
 

Seuraavat suunnitellut tapahtumat jouduttiin peruuttamaan koronan takia: 
 

 Koko perheen näytelmä Peter Pan 21.4. Naantalin Teatterissa 

 Kevätretki Laitilaan 

 Retki Tuusulanjärven taiteilijakoteihin 

 Perinteinen joululaulutilaisuus 
 

Kaikkien järjestettyjen jäsentilaisuuksien osallistujamäärä oli yhteensä 186. 

 

 

 

  

    Raisiossa 26.1.2021 

 

    LRSO:n hallitus 


