
Raahen Seudun Senioriopettajat ry 
Toimintakertomus vuosi 2020 

Yleistä

Vuosi 2020 oli yhdistyksen (aluksi kerhona) 35. toimintavuosi, toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä 
vuodesta 2007 lähtien.

Toimintavuosi 2020 oli sangen poikkeuksellinen niin yhdistyksen toiminnassa kuin globaalissa 
elämässämme. Maailmalaajuinen pandemia asetti rajoituksia kokoontumisiin ja suunnitelmien to-
teuttamiseen. Yhdistys noudatti toiminnassaan valtiovallan ja kaupungin antamia suosituksia.

Myös valtakunnallisen järjestömme OSJ: n toiminta sopeutettiin pandemian leviämistä estävien 
toimenpiteiden vaatimuksiin.

Yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä tarjoten kiinnostavaa ja vaih-
televaa ohjelmaa sekä siten ylläpitää jäsentensä henkistä ja samalla fyysistäkin vireyttä. Tapaami-
sia on ollut vähintään kerran kuukaudessa elo- ja toukokuun välisenä aikana.


Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopulla 106.


Kokoukset

Vuosikokous pidettiin 13.2.2020 Kreivinajassa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Seppo 
Jussila. Läsnä oli 16 yhdistyksen jäsentä.

 

Hallitus 

kokoontui kuusi 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, 2020-2021

Aulikki Eerikäinen              	 varsinainen jäsen, 2020-2021

Marja Leppikangas               	varsinainen jäsen, 2020-2021

Pekka Männistö                     	varajäsen, 2019-2020

Mauri Pisilä                            	varajäsen, 2020-2021


Yhdistyksen toiminnantarkastaja oli Jaakko Kujala ja varatarkastaja Pentti Rahkamaa.


Tapahtumat


Tammikuu

	 9.1.

	 - kokoontuminen Kreivinajassa, aiheena runot

	 - osallistujia 11

	 25.1.

	 - matka Oulun Teatterin oopperaesitykseen Fidelio

	 - osallistujia 15

 

Helmikuu 

	 13.2.

	 - yhdistyksen vuosikokous

	 - sääntömääräiset asiat

	 - juhlistettiin yhdistyksen puheenjohtajan syntymäpäivää

	 - osallistujia 16


Maaliskuu 

	 12.3.

	 - kokoontuminen Kreivinajassa, aiheena muisti ja muistisairaudet: asiantuntijana 

	 	 muistikoordinaattori Anne Viirret-Rautio, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

	 - osallistujia 15




KORONATAUKO 
	 13.3  muutama yhdistyksen jäsen oli lähdössä kimppakyydein Ouluun (Emerson String 	
	 	 Quartet -konserttiin, mutta pandemian rajoitukset tulivat voimaan ja esitys peruttiin.

	 

	 Toiminta tauolla


Elokuu

	 13.8.

	 - historiakierros Haaralan hautausmaalla Heikki Vileniuksen opastamana

	 - osallistujia 29


Syyskuu

	 10.9.

	 - ulkoilua ja tutustuminen Varvin luontopolkuun Mauri Pisilän ohjauksessa

	 - osallistujia 9


Lokakuu 

	 8.10.

	 - Raahen vanhan kaupungin kävelykierros teemana ”Kasvun paikat”, oppaana Timo Pieskä

	 - osallistujia 15


Marraskuu

	 13.11.

	 - digikuvaamisen tietoisku Pitkänkarin koululla, kouluttajana Juha Räty (JR -Studio).

	 - osallistujia 13


Joulukuu

	 13.12.

	 - yhdistyksen varsinaista pikkujoulua ei voitu järjestää. mutta ilmoittauneille tarjoutui mah
	 	 dollisuus pikkujouluruokailuun Langin Kauppahuoneella

	 - osallistujia 12


Tilaisuuksiin osallistumisia yhteensä 191, joista yhdistyksemme jäseniä 185. 

Yhdistyksen edustukset

OSJ: n Edustettavat jäsenet -etäkoulutukseen 13.5.2020 osallistui Timo Pieskä.

OSJ: n vuosikokoukseen (etäkokous verkossa) 22.9.2020 osallistui Timo Pieskä


Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous on ollut tasaista jo useamman vuoden ajan. 

Talouskertomus on omana liitteenään.
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