Raahen Seudun Senioriopettajat ry
Toimintakertomus vuosi 2019
Yleistä
Vuosi 2019 oli yhdistyksen (aluksi kerhona) 34. toimintavuosi, toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä
vuodesta 2007 lähtien.
Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä tarjoten kiinnostavaa ja vaihtelevaa ohjelmaa sekä siten ylläpitää jäsentensä henkistä ja samalla fyysistäkin vireyttä. Tapaamisia on ollut vähintään kerran kuukaudessa elo- ja toukokuun välisenä aikana.
Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopulla 115.
Kokoukset
Vuosikokous pidettiin14.2.2019 Kreivinajassa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Jussila. Läsnä oli 15 yhdistyksen jäsentä.
Hallitus kokoontui 4 kertaa ja lisäksi pidettiin sähköposti/WhatsApp -palavereja. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin kiitettävästi samoin kuin ohjelman suunnitteluun ja järjestelyihin.
Hallituksen kokoonpano ja toimikaudet:
Seppo Jussila
puheenjohtaja, 2019-2020
Timo Pieskä
varapuheenjohtaja, sihteeri/tiedottaja, 2019-2020
Terttu Ojaniemi
rahastonhoitaja, 2019-2020
Ingrid Kokko
varsinainen jäsen, 2019-2020
Heli Kangas
varsinainen jäsen, 2018-2019
Aulikki Eerikäinen
varsinainen jäsen, 2018-2019
Marja Leppikangas
varsinainen jäsen, 2018-2019
Pekka Männistö
varajäsen, 2019-2020
Mauri Pisilä
varajäsen, 2018-2019
Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Jaakko Kujala ja varatarkastaja Anneli Mustakallio.
Tapahtumat
Tammikuu
11.1.
- Kuuloliiton asiantuntija Tiina-Marja Leinonen esitelmöi kuulosta ja kuulonhuollosta
- osallistujia 25
Helmikuu
14.2.
- yhdistyksen vuosikokous
- sääntömääräiset asiat
- osallistujia 15
Maaliskuu
14.3.
- tutustuimme Seminaarin alueen tilanteeseen (Hannele Meskus, Sari Alatalo, Seija Takalo)
sekä kuulimme koulumaailman ja opetussunnitelmien digiloikasta esitelmän (Mikko Hakka
rainen)
- osallistujia 21
Huhtikuu
11.4.
- tutustuimme verkkopankkiasiointiin ja mobiilimaksamiseen OP: n asiantuntija Pia Pyyn
opastuksella
- osallistujia 9

Toukokuu
10.5.
- Oulun Senioriopettajat ry: n jäsenistöä (49 osallistujaa) tutustuivat Raaheen (oppaana
Timo Pieskä) ja osallistuivat yhdistyksen jäsenistön kevättapaamiseen ja ruokailuun torni
talon Hai Long -ravintolassa
- yhdistyksen jäseniä osallistui 14
Elokuu

29.8.
- kesäretki tehtiin Pietarsaareen (tutustuimme Snellmanin tuotantolaitokseen, Aspegre
nin puutarhaan/Rosenlundin pappilaan, Koulupuistoon, Nanog -museoon ja Kievarila Kis
sankelloon)
- osallistujia 24

Syyskuu
5.9.
- tutustuminen Ruona 100v -näyttelyyn Miilukangas Oy: n tiloissa
- osallistujia 9
Lokakuu
10.10.
- toteutettiin ”Terveellinen ravinto” -kokonaisuus Kreivinajassa: esitelmä, kokkaaminen ja
yhteinen ruokailu
- osallistujia 16
Marraskuu
14.11.
- ansiomerkkien jako (hopeiset Ingrid Kokko ja Pekka Männistö, pronssiset Aulikki Eerikäi
nen ja Ritva Mäenpää, OSJ:n standaari Seppo Jussila) sekä tutustuminen lautapeleihin
- osallistujia 20
Joulukuu
13.12.
- yhdistyksen pikkujoulutilaisuus Langin Kauppahuoneella: juhlistimme Lucian päivää, lau
loimme joululauluja ja nautimme jouluaterian
- osallistujia 26
Tilaisuuksiin osallistumisia yhteensä: 284, joista yhdistyksemme jäseniä 219
Yhdistyksen edustukset
OSJ: n vuosikokoukseen (Akavatalo, Helsinki) 29.4.2019 osallistui Heli Kangas ja OSJ: n koulutuspäivään (Lasaretti, Oulu) 14.9.2019 osallistui Seppo Jussila.
Oulun ja Kainuun senioriopettajayhdistysten yhteiseen suunnittelupalaveriin (Rokua 19.-20.3.2019)
osallistuivat Mauri Pisilä ja Timo Pieskä.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous on ollut tasaista jo useamman vuoden ajan.
Talouskertomus on omana liitteenään.
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