Jyvässeudun senioriopettajat ry
Toimintakertomus vuodelta 2020
Vuosi oli yhdistyksen 51. toimintavuosi.
Jäsenet
Vuoden alussa jäseniä oli 661 ja lopussa 655 (1.1.2021). Yhdistykseemme kuuluvat ne
senioriopettajat, jotka ovat maksaneet vuonna 2020 pääjärjestön OSJ ry:n jäsenmaksun ja
ilmaisseet halunsa kuulua Jyvässeudun senioriopettajiin. Yhdistyksellä ei ole ollut omaa
jäsenmaksua. Jyväskylän lisäksi jäsenkuntia ovat: Hankasalmi, Joutsa, Laukaa, Luhanka,
Muurame, Toivakka ja Uurainen. Yksittäisiä jäseniä on 18 paikkakunnalta.
Hallitus
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.
Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on 6 varsinaista ja 2 varajäsentä. Puheenjohtajana on
toiminut Pertti Kabris. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat olleet: Riitta Heikkilä, Seppo
Heinonen (varapj), Lassi Hirvonen, Hillevi Petman, Leena Ritokangas (sihteeri) ja Hannele
Suvitie. Varajäseninä ovat olleet Helena Peltonen ja Liisa Siipola. Vesa Kotimäki on
toiminut taloudenhoitajana, Eija Janhonen kotisivuvastaavana ja Kari Wacklin atkneuvojana. Hallitus on kokoontunut 5 kertaa, joista 2 etäyhteyksin. Hallituksen kokouksiin
on kutsuttu myös varajäsenet. Varsinaisena toiminnantarkastajana on ollut Seppo
Hiltunen, varalla Karri Hiltunen.
Yhdistyksen toiminta
Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen COVID-19 epidemian vuoksi. Hallituksen kokouksia
voitiin pitää vain 5, joista 2 etäyhteyksin. Vuosikokous voitiin pitää normaalisti 10.
helmikuuta NNKY:n tiloissa (24 osallistujaa)
Suunnitelluista tilaisuuksista voitiin pitää vain Digikurssin 1. osa sekä pienryhmä
”Pikkujoulut” joululounaan muodossa (82 osallistujaa). Bridge-ryhmä on kokoontunut 17
kertaa/147 osallistujaa.
Peruuntuneita tilaisuuksia olivat: Poliisin esitys ikääntyneisiin kohdistuvista huijauksista,
Juhani Kaalikosken luontomatkailuesitys, Digikoulutus 2, Liikunta- ja kulttuuriretki
Säynätsaloon, Pro Nemus Biotuotetehtaan vierailu sekä Lauri Laakson monologiesitys.
Yhdistyksen kokoontumisista ja peruutuksista on tiedotettu sanomalehti
Keskisuomalaisessa Yhdistys-palstalla kokoontumista edeltävänä torstaina.
Vuosikokouksesta oli ilmoitus myös Senioriopettajalehdessä tammikuussa.
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.jso.osj.fi. OSJ on laatinut sivustopohjan ja Eija
Janhonen ylläpiti ja päivitti sivuja jatkuvasti.
Yhdistyksen Facebook-sivua ylläpiti Pertti Kabris.
Vuosikokouksen jälkeen lähetettiin tiedote postissa niille, joille sitä ei voitu sähköisesti
lähettää.
Puheenjohtaja on tiedottanut OSJ:n kirjeistä, joita vuoden aikana on tullut.

Edustus
Pertti Kabris on toiminut Keski-Suomen alueen varaedustajana Opetusalan
seniorijärjestön (OSJ) hallituksessa.
OSJ:n vuosikokous pidettiin etäyhteyksin syyskuun 22. päivänä. Yhdistyksestä
kokoukseen osallistuivat Pertti Kabris, Seppo Heinonen, Lassi Hirvonen sekä Liisa Siipola.
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