
Ähtärin senioriopettajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021 Liite nro

Yleistä
Vuosi 2021 oli yhdistyksen kahdeksastoista toimintavuosi rekisteröitynä. Vuoden päättyessä 
jäsenmäärä oli 66, 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: Hannu Lassila ja Ilpo Larja 

Toiminnantarkastajat
Jorma Räsänen, varalla Hannu Riihimäki

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

Kokoukset
Hallituksella on ollut 1 lähikokous ja kaksi puheenjohtajan lähettämää 
kyselyä/kannanottoa sähköpostin kautta.
Sääntöjen määräämä vuosikokous pidettiin hybridikokouksena 9.3.2021 Ähtärin Autopirtillä ja 
GoogleMeetingin avulla kokoukseen saattoi osallistua myös etänä. 

Jäsentapaamisia on järjestetty pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina. Yritysvierailut ja 
isommat yleisötapahtumat jouduttiin osittain perumaan koronarajoitusten takia.

Edustus ja osallistuminen koulutuksiin
OSJ:n vuosikokous järjestettiin etäkokouksena  29.4.2021. Hannu Humalamäki toimi kokouksen 
pöytäkirjan tarkastajana.  OSJ:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin väistyvän Erkki Kangasniemen 
tilalle Pekka Koskinen Kurikasta
.
Leena Tasanen osallistui 8.- 9.9.2021 OSJ:n järjestö- ja virkistyspäiville Pajulahdessa.
Ähtärin vanhusneuvostoon valittiin yhdistyksen edustajaksi Eira Vanhatupa ja varaedustajaksi 
Kaarina Savela.

Muut tilaisuudet

Tammikuun jäsentapaaminen pidettiin tiistaina 12.1.2021 etänä. Keskusteltiin mm. kaupungin 
latuverkostosta ja miten ja mistä siitä voi saada ajankohtaista tietoa.

Helmikuun jäsentapaaminen oli myös etänä 9.2.2021. Kauko Kantola kertoi Ähtärin 
kaupunginvaltuustossa esillä olevista asioista mm. uusien koulujen ja uimahallin investointi- ja 
rakentamissuunnitelmista. Otsonkoulu puretaan ja tilalle rakennetaan yhtenäiskoulu, Toisen 



asteen kampus siirtynee  Tuomarniemelle, missä lukio on jo tällä hetkellä väistötiloissa. Kauko 
kannusti opettajia asettumaan ehdokkaiksi kevään kunnallisvaaleihin.
Väestön vanheneminen on huolenaiheena.

Huhtikuussa tehtiin pyöräretki 13.4.2021 Varoituskuusikon laavulle, Seitenkuhilaantielle .
Puheenjohtaja Hannu kertoi OSJ:n kuulumisia makkaranpaiston lomassa.

Toukokuussa vietimme tiistaina 11.5.2021 ohrapuurojuhlaa Valkeisen lomassa.
Juhlistimme kesän alkua ohrapuuron ja pullakahvien kera lämpimässä kesäsäässä. 
Puheenjohtaja Hannu lunasti lupauksensa yhteisestä puurojuhlasta, mikä jäi joulun 
alla koronan takia järjestämättä. 

Syyskuussa retkeiltiin tiistaina  14.9.2021  Varoituskuusikon laavulle. 
Lähimetsässä ratkottiin metsällisiä tehtäviä Hannu Humalamäen johdolla ja 
retken lopuksi paistettiin laavulla makkaraa.

Lokakuussa,  12.10.2021 vierailtiin Kantoniemen lypsytilalla. 
Isäntä  Juha Kantoniemi esitteli tilan toimintaa. Lypsäviä lehmiä on noin 370 ja hiehot ja vasikat 
mukaan lukien pääluku on noin 600. Hyviä suomalaisia karjanhoitajia ei ole saatavilla ja tilalla 
työskentelee useampi ulkomaalainen, mm. ukrainalaisia.  Työkieli on englanti. Tilalle on tulossa 
sukupolvenvaihdos. Isäntä oli huolissaan maatalouden kustannusten noususta esim. lannoitteiden 
ja polttoaineiden hintojen nousu on ollut aika rajua.  Maatalouden syyttely ja maine ympäristön 
pilaajana ja saastuttajana rassaa ja tuntuu epäoikeudenmukaiselta.
Tilalla on hakelämmitys. Puu otetaaan omasta metsästä. Retken kruunasi, kun saimme todistaa 
uuden vasikan syntymän silmiemme edessä.

Marraskuussa vierailtiin  tiistaina 9.11.2021 Nature Paavolassa, Soinin Vehun kylällä.
 Ari ja Tiina Aittolampi esittelivät tilan toimintaa. Päätuotteena on koivun mahla, jota myös jonkin 
verran jatkojalostetaan marja- ja kuusenkerkkämehuiksi. Luomutilan puttiikissa oli mahlamehujen 
lisäksi myytävänä mm. kuivattuja teeaineksia ja marja- ja kuusenkerkkähilloja . Vanha 
päärakennus, jossa nautimme kahvit, on sisustettu viehättäväksi oleskelutilaksi, jota voi myös 
vuokrata erilaisten tilaisuuksien pitämiseen.

Joulukuussa vietettiin 14.12.2021 puurojuhlaa Tuomarniemen rehtorin talossa, mikä on 
kunnostettu kokous-ja juhlakäyttöön. Hannu Humalamäki toivotti juhlaväen tervetulleeksi ja luki 
jouluevankeliumin Myllymäen murteella. Kerroimme muistoja joulupuurosta tai muista jouluun 
liittyvistä tapahtumista.  Lauloimme joululauluja Kaarina Savelan säestyksellä.  Toivo Rinne-Laturi 
oli laatinut tietovisailun, johon kaikki osallistuivat. Voittajakolmikko  oli PJ Hannu, Liisa ja ….  
Tontut jakoivat jokaiselle joulupaketin. Riisipuuro rusinasopan ja ruisleivän kera nautittiin 
sopivassa välissä ja lopuksi vielä torttukahvit. Kauko Kantola kertoi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan ominaisuudessa viimeisimmät tiedot koulurakennusten ja tulevien 
opetusjärjestelyiden tilanteesta. Lukion oppilaat siirtyvät ensi lukuvuodeksi sairaalanmäelle, kun 
Tuomarniemeltä puretaan opetustiloja uuden rakennustyömaan alta.  

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa.
Ähtäri järjesti 2021 Vanhustenviikon valtakunnallisen pääjuhlan Ähtärihallilla.



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    

Kalevi Ihamäki               1.7.1034 - 23.1.2021

Tilaisuuksien osallistujamääriä vuonna 2021

Jäsentaptaaminen, etänä 12.1. 6

Hallituksen kokous 2.2. 6

Jäsentapaaminen, etänä 9.2. 8

Vuosikokous, Autopirtti + etä 9.3. 8

Varoituskuusikon laavu 13.4. 9
 
Ohrapuurojuhla Valkeisen lomassa 11.5.     13

Pyöräretki Varoituskuusikon laavulle 14.9. 6

Kantoniemen tila 12.10. 11

Nature Paavola 9.11. 6

Puurojuhla, Tuomarniemi 14.12- 22

Osallistujia yhteensä 95


