
Ähtärin senioriopettajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yleistä
Vuosi 2020 oli yhdistyksen seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä. Vuoden päättyessä 
jäsenmäärä oli 64, joista Soinista, Lehtimäeltä, Pihlajavedeltä ja Uuraisilta yksi jäsen.

Hallitus
Puheenjohtaja Hannu Humalamäki
Varapuheenjohtaja Tapio Jämsä
Sihteeri Leena Tasanen
Taloudenhoitaja Kauko Kantola
Muut jäsenet: Marjatta Hokkanen, Eira Vanhatupa ja Tuula Vertanen
Varajäsenet: Ilpo Larja ja Pekka Poukka

Toiminnantarkastajat
Jorma Räsänen, varalla Hannu Riihimäki

Tiedotus
Nettisivuja on pitänyt yllä Toivo Rinne-Laturi ja leikekirjaa Liisa Taimisto.

Kokoukset
Hallituksella on ollut 5 kokousta.
Sääntöjen määräämä vuosikokous pidettiin LähiTapiolan Ähtärin toimiston neuvottelu-
huoneessa 10.2.2020.
Jäsentapaamisia on järjestetty pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina. Yritysvierailut ja 
isommat yleisötapahtumat jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.

Edustus ja osallistuminen koulutuksiin
OSJ:n vuosikokous järjestettiin etäkokouksena 22.9.2020 Teams-etäyhteyden kautta.
Ähtärin vanhusneuvostossa on yhdistyksen edustajana ollut Arja Larja ja varalla Hannu 
Humalamäki.
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet OSJ:n etäkoulutuksiin, webinaareihin.

Muut tilaisuudet

Tammikuun jäsentapaaminen pidettiin tiistaina 21.1.2020 LähiTapiolan kokoustilassa. Etelä-
Pohjanmaan Muistiyhdistyksestä hankevastaava, teatteri-ilmaisuohjaaja Katja Kujala luennoi 
aiheesta ”Pidä muististasi hellää huolta”. Luennolla kerrottiin terveellisten elämäntapojen ja 
mielekkään arjen vaikutuksista muistin hyvinvointiin.

Sunnuntaina 26.1.2020 klo 15.00 oli palveluvuoro Ähtärin kirkossa.  Iso joukko jäseniämme 
osallistui Ähtärin kirkossa jumalanpalvelukseen ja hoiti kirkkokahvituksen, kolehdin keruun ja  
epistolatekstin luvun. Lisäksi opettajista koostuva Canticum-kvartetti esiintyi.

Helmikuussa tiistaina 11.2.2020 oli mahdollisuus nauttia omakustanteinen lounas Hovittaressa 
ennen sääntömääräistä vuosikokousta. Vuosikokouksen jälkeen yhdistys tarjosi pullakahvit Ilonan 
Pakarissa. Virallinen Topinposti vaikeni laskiaistiistaina 25.2.2020, kun yhdistyksemme 
puheenjohtajana 12 vuotta toiminut Toivo Rinne-Laturi luovutti puheenjohtajan pestin Hannu 
Humalamäelle. Topi lupasi nährä meitä senioriopettajien tilaisuuksissa ja hänen valokuviaan 
toivottavasti näemme myös tulevaisuudessa kotisivuillamme.



Maaliskuun jäsentapaamisessa tiistaina 10.3.2020 LähiTapiolassa esiteltiin hallituksen jäsenet. 
Puheenjohtaja Hannu esitteli itsensä kertomalla metsäkokemuksista muissa maissa sanoin ja kuvin.
Kansainvälisiä kokemuksia on kasvattanut myös EU-yhteistyö Leonardo, Erasmus ja NordPlus 
hankkeet.

Loppukevääksi suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.

Huhtikuussa haettiin toiminta-avustusta ja sekä avustusta digitaitoja senioreille  hankkeeseen 
(projektiavustus 2020).

Elokuun jäsentapaamisessa tiistaina 11.8.2020 tutustuttiin Sisälmyksen metsäkämppään. Hannu 
Humalamäki kertoi kämpän historiasta ja entisaikojen metsätöistä. Metsäkämpät mahdollistivat 
suurten työmaiden järjestämisen sekä toi voimaa rahatalouteen metsäisten seutujen talouksiin. 
Saunarannan nuotiopaikalla paistettiin lounaaksi makkaraa. Hannu kertoi lähistöllä olevasta 
aarnimetsästä, jossa on jäänteitä Avainniemen vanhasta asuinpaikasta. Siihen oli myös 
mahdollisuus tutustua retken päätteeksi.

Syyskuun jäsentapaamisessa tiistaina 8.9.2020 Mustikkavuorella Jussi Anttila opasti
frisbeegolfin saloihin tihkusateessa.

Lokakuun jäsentapaamisessa syyslomaviikolla tiistaina 13.10.2020 tutustuttiin Tuomarniemen 
puulajipuistoon. Käveltiin reitti koronarajoitukset huomioiden ja lopuksi kokoonnuttiin 
rantalaavulle, jossa oli tarjolla nokipannukahvia, makkaranpaistoa sekä henkilökohtaisia 
puutarinoita kerrottavaksi.
Puiston jokaisesta puulajista on luettavissa lisätietoa älypuhelimen QR-koodinlukijan avulla.

Seija Hirvonen voitti ensimmäisen palkinnon OKKA-säätiön ja WSOY:n järjestämässä
novellikilpailussa. Kilpailu oli sunnattu opettajille, opettajaopiskelijoille ja senioriopettajille.
Palkinnot jaettiin 1.10.2020.

Digityöryhmä kokoontui kaksi kertaa suunnittelemaan digitaitoja senioreille-hankkeen koulutuksia.
Kari Kotiranta organisoi jäsenille suunnatun sähköisen kyselylomakkeen, missä sai kertoa omista 
digitaidoistaan ja mitä taitoja kukin haluaisi oppia tai parantaa. Etätyöskentelyn, -kokousten ja -
koulutusten lisääntyessä ja koronarajoitusten kiristyessä, videoneuvottelun mahdollistavat 
ohjelmat päätettiin ottaa yhdeksi koulutusaiheeksi. Kari lupautui ohjaavaksi opettajaksi. Päätettiin 
pitää kaikille jäsenille avoimia videokokouksia, joissa käydään läpi eri osa-alueita jäsenten toiveiden
mukaan. Videokokouksissa käytetään Google Meet-ohjelmaa. Se on ilmainen, helppokäyttöinen ja 
toimii gmailin kautta.

Marraskuun jäsentapaaminen ja 1. digiloikka oli tiistaina 10.11.2020 Ähtärin Autopirtin avarassa, 
vähän meluisassa tilassa. Kari Kotiranta kertoi digitaitoja ja koulutustarvetta kartoittavan kyselyn 
tuloksista. Kyselyyn vastasi 16 jäsentä. Yhteenvetona Kari totesi, että kyselyn perusteella 
senioriopettajat käyttävät monipuolisesti tietotekniikkaa ja perusdigitaidot ovat hyvät, mutta 
ainahan on uutta opittavaa. Opetustuokion aluksi Kari muistutti tietoturvan tärkeydestä netin ja 
sähköpostin käytössä ja myös yhdistysten jäsenrekisterin tietojen ylläpidossa. Suosittuun 
WhatsAppiin on tulossa päivityksiä, mikä mahdollistaisi jopa 10 hengen keskusteluryhmät. Käytiin 
läpi Googlen Meet-ohjelmaa teoriassa ja käytännön esimerkin avulla. Yhdistys toteutti 
loppuvuoden videotapaamiset, digikoulutuksen ja joulujuhlan Google Meetillä.



Digiloikkaa jatkettiin vielä kolmena päivänä marras-joulukuussa. Opeteltiin käytännössä Google 
Meetin käyttöä ja mitä kaikkea sillä voi tehdä esim. kokouksen aikana. Pähkäiltiin ja yritettiin 
ratkaista yhdessä erilaisia kullekkin eteen tulleita nettimaailman ongelmia, sekä teknisiä että muita.
Valokuvien arkistointia ja säilymistä, kuvankäsittely ja näihin liittyviä ohjelmia ja laitteita käsiteltiin. 
Saimme tietoa myös erilaisita älylaitteista.

Joulukuussa 15.12.2020 tavattiin vielä etänä Webissä, kun Valkeisen loman joulujuhla peruuntui. 
Aluksi söimme joulupuurot. Marjatta Hokkanen luki jouluevankeliumin ja Seija Hirvonen palkitun 
joulunovellinsa. Yhteislaulua yritettiin, mutta etänä se ei vielä onnistunut kovinkaan hyvin.  
Joulukuuhun liittyvän, Humiksen laatiman tietokilpailun voitti Toivo Rinne-Laturi. Lopuksi juotiin 
torttukahvit ja toivotettiin kaikille terveyttä ja hyvää joulua.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on kokoontunut vuoden aikana 3  kertaa- yksi peruttiin koronan vuoksi. 
Kaupungijohtaja Jarmo Pienimäki kertoi ensimmäisessä kokouksessa ikäihmisten suhteellisesta 
osuuden vaikutuksesta kaupungin suunnitelmiin. Syyskuun kokouksesa tutustuttiin uuteen 
senioripuistoon. Vuoden viimeisessä kokouksessa saatiin tieto, että Ähtäri järjestää 2021 
Vanhustenviikon valtakunnan pääjuhlan. Annettiin lausunto uuden uimahallin suunnitteluun.

Muuta
Yhdistys on sitoutunut huolehtimaan kansakoulunopettaja Liisi Peltosen hautamuistomerkistä, joka
on hautapaikalla 1-D-08-001. Sopimus on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023. Sopimus sisältää 
muistomerkin oikaisemisen, puhdistamisen ja sen ympäristön siisteydestä huolehtimisen. Sopimus 
ei velvoita istuttamaan kukkia, mutta jos kukkia istutetaan, suositellaan perennoja. Kiellettyjä ovat 
juurista tai siemenistä helposti leviävät, vaikeasti hävitettävät lajikkeet. Riitta Pajuniemi ja Liisa 
Taimisto ovat huolehtineet hautapaikan kunnossapidosta

Muistoissamme    

Teuvo Kärnä
Anna-Kaisa Kangasniemi           15.4.2020   


