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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Haapaveden Veteraaniopettajien kerho toimi kymmenen vuotta alkaen 13.09.2000. Haapaveden 
seudun senioriopettajat ry:nä yhdistys aloitti 15.04.2010, jolloin samalla liittyivät mukaan Siikalatvan ja 
Pyhännän senioriopettajat. Alkava vuosi on rekisteröidyn yhdistyksen 13. toimintavuosi. Uuteen 
toimintavuoteen siirrytään 60 jäsenen joukolla. 
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1. YLEISTÄ 
Tätä toimintasuunnitelmaa laatiessamme emme vielä tiedä, miten koronapandemia tulee 
kehittymään. Epidemian leviämisen ehkäisemiseksi emme toiminnallamme saata 
riskiryhmään kuuluvia jäseniämme tartuntavaaraan. Tarvittaessa perumme tai siirrämme 
suunniteltua toimintaa tarpeen mukaan myöhempään ajankohtaan. 
OSJ on postittanut viisivuotisen jäsenkortin jäsenille yhdessä vuoden 2021 jäsenmaksun 
kanssa.  

Missio 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä 
virkistys- ja harrastustoimintaa sekä toimia yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen 
ajajana. 

Visio 
Haapaveden seudun senioriopettajat ry on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry:n 
jäsenyhdistys, johon kuuluu yli 60 jäsentä Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän alueella 
toimineista senioriopettajista. Olemme helposti tavoitettavissa eri kanavien kautta. 
Tarjoamme yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhdistyksen 
toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta osallistumalla erilaisiin järjestettyihin 
toimintoihin. Järjestämme tapahtumia tasapuolisesti yhdistyksen koko alueella. 
Lisäämme yhdistyksen näkyvyyttä. Markkinoimme yhdistystä opetusalalta eläkkeelle 
jääville. Lisäämme yhteistoimintaa myös yhdistyksen ulkopuolisten toimijoiden ja tahojen 
kanssa. 
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2. KOKOUKSET 
Vuosikokous 

Yhdistys pitää vuosittain vuosikokouksen helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokous 
pidetään 18.02.2022 alkaen klo 12 Haapaveden nuorisotalolla, Urheilutie 58. 
 

Hallituksen kokoukset  
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, 6-9 kertaa vuodessa. 
Vuosikokouksen jälkeen välittömästi pidetään hallituksen järjestäytymiskokous. 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen. Vuosittain 
erovuorossa on hallituksen kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. 
Kokousten yhteydessä tarjotaan kahvit. 
Hallituksen työryhmä (puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja) kokoontuu tarvittaessa. 
 

OSJ:n sääntömääräinen vuosikokous  
OSJ:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Akavatalolla Helsingissä 13.04.22. 
Yhdistyksemme valitsee yhden varsinaisen ja yhden varaedustajan kokoukseen.  

3. TALOUS 
OSJ:n jäsenmaksusta, joka on 30 euroa jäseneltä vuonna 2022, yhdistys saa palautuksena 
8 + 1 euroa/ OSJ:n jäsenmaksun maksanut jäsen. Lisäksi yhdistykset saavat OSJ:ltä 
vuosikokouksen päättämän pienen tasasumman porrastetusti (200 euroa, jos 51-100 
jäsentä). Projektirahaa myönnetään liikunnan edistämiseen porrastetusti (300 euroa, jos 
1-99 jäsentä).  
Varoja pyritään mahdollisuuksien mukaan keräämään mm. arpajaisilla omissa 
tapahtumissa. 
Varoja käytetään toimistokulujen, kokouskulujen, jouluateria-alennuksen ja muiden 
erittelemättömien menojen korvaamiseen (huomionosoitukset tms.) Yhdistys ei peri 
jäseniltään omaa jäsenmaksua. 
OSJ:n myöntämät jäsenedut löytyvät https://osj.fi/jasenelle/jasenedut/ sekä myös 
Senioriopettaja-lehdessä 1/2022. Uusia etuja ovat S&S-kustantamon etu ja Nextory-ääni- 
ja e-kirjapalvelun edut. 

 
4. TIEDOTUS 
Tiedotamme jäsenillemme pääosin sähköpostitse ja kotisivuilla. Yhdistyksemme kotisivut on 
julkaistu 1.12.2016 lukien osoitteessa www.haavesenop.osj.fi. Sivuille pääsee myös osoitteesta 
osj.fi/yhdistykset/paikallisyhdistysten tietoja. Kotisivuilta löytyvät tapahtumat, jäsentiedotteet, 
tietoa yhdistyksestä, yhteystiedot sekä kuvia.  
 

OSJ:n verkkosivut uudistetaan. Uuden sivupohjan käyttöönsä ottavat yhdistykset saavat 
sivuston päivitykseen liittyvää koulutusta maksutta. Koulutukseen kutsutaan 2 
henkilöä/yhdistys keväällä 2022.  
Haapavesi-lehden suurjakelunumeroihin pyritään saamaan yhdistystoimintapalstalle 
ajankohtaiset tiedotukset. 
Senioriopettaja-lehti tulee jäsenetuna jokaiselle jäsenelle. Lehti ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa ja se tulee Opettaja-lehden välissä. Lehteen pyritään lähettämään materiaalia 
myös omasta yhdistyksestämme. 
Yhdistyksemme jäsenluetteloa pitää OSJ yllä reaaliaikaisena lähettäen sen yhdistykselle 
kaksi kertaa vuodessa.  
OSJ postittaa jäsenkirjeet suoraan jäsenistölle. 
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5. VIRKISTYS- JA KOULUTUSTOIMINTA 
Mikäli koronapandemia ei estä: 

Päiväkahville kokoonnutaan perinteisesti Haapavedellä kahvila - konditoria Häggmanilla 
kuukauden viimeisinä torstaipäivinä klo 13 tai muissa mahdollisissa tiloissa ja ko. 
tilaisuuksia järjestetään myös Siikalatvalla. 
Kirjallisuus- / juttupiiri kokoontuu 1-2 kertaa toimintavuoden aikana. 
Digiteemavuoden 2020 koulutus jäi pitämättä koronan takia. OSJ oli myöntänyt 
projektirahaa koulutusta varten ja siksi koulutus siirretään vuodelle 2022 jäsenille 
tarkoitettuun digitaitoja edistävään toimintaan, teemana älykännykän mahdollisuuksia. 
OSJ:n Osaava yhdistystoimija- teemaan kuuluvaan Matkanjohtaja- koulutukseen 
osallistutaan (7.–8.2.2022) tarkemmin saatavien tietojen mukaan. 
Jouluruokailuun kokoonnutaan perinteeksi muodostuneeseen tapaan joulukuussa. 
Hallitus valmistelee asian ja valitsee kokoontumispaikan. 
 

6. LIIKUNTATOIMINTA 
OSJ:n vuoden 2022 teema on ”Lisää liikettä”. Yhdistyksemme päättää, kuinka 
teemavuoden toiminta toteutetaan. OSJ on mukana Ikäinstituutin hankkeessa ”Ikiliikkuja 
innostaa liikkeelle”, josta myös saadaan erilaisia liikunta- ja viestintämateriaaleja 
Ulkoilu- ja hiihtopäivä pidetään vuorovuosina Haapavedellä ja Pulkkilassa. Vuonna 2022 
vuoro on Haapavedellä.  
Yhdistyksen kuntoilukortti-kampanja pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä kolmen 
kuukauden ajaksi. Palautetut kuntoilukortit osallistuvat pienten palkintojen arvontaan.  
Tutustuminen padel-peliin pyritään järjestämään Nivalaan. 
OSJ järjestää liikuntalomia ja matkoja ja tapahtumia, joista tiedotetaan Senioriopettaja-
lehdessä ja jäsentiedotteessa. 
 

7. MATKAT / RETKET 
Tämä vuosi olisi ulkomaanmatkan vuoron vuosi, mutta tässä tilanteessa matkaa ei suunnitella. 
Kotimaassa tehdään retki jonnekin lähialueelle koronatilanteen salliessa. 

Valtakunnalliset senioriopettajapäivät järjestetään Seinäjoella 10.-11.9.2022. Pyrimme 
järjestämään sinne retken yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa. 
 

8. VIERAILIJAT / ALUSTAJAT 
Asiantuntijaluentojen pitäjiksi ja vieraileviksi alustajiksi pyydetään paikallisia 
asiantuntijoita (esimerkiksi biopankki, vanhusneuvosto). Avec, arvontaa. 
 

9. VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan järjestämällä kahvitarjoilut / ohjelmatuokiot 
paikallisissa palvelukodeissa joko ystävänpäivänä, vanhustenviikolla, joulun alla tai 
muulloin sopivana aikana mahdollisuuksien ja innostuksen mukaan. 
Jumalanpalveluksissa Haapavedellä avustetaan sopimuksen mukaan. 
 

10. JÄSENHANKINTA 
Tiedotetaan OAJ:n Haapaveden ja Siikalatvan paikallisyhdistyksiin meidän 
yhdistyksestämme ja pyritään saamaan jäseniksi eläkkeelle siirtyviä opetusalan 
henkilöitä. 
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11 YHTEISTYÖ 

Yhteistoimintaa pyritään jatkamaan naapuriyhdistysten kanssa (Kalajokilaakso, Oulainen-
Merijärvi, Oulun seutu, Raahen seutu, Selänne), Haapaveden kaupungin, Siikalatvan ja 
Pyhännän kuntien sekä OAJ:n Haapaveden ja Siikalatvan paikallisyhdistysten kanssa sekä 
Haapaveden seurakunnan, vanhusneuvoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Hallitukselle annetaan lupa järjestää mahdollisuuksien mukaan muutakin toimintaa kuin 
suunnitelmassa mainittua jäsenistön toiveet ja yhdistyksen talous huomioiden. 


