
ESPOON SEUDUN OPETTAJASENIORIT RY 

 

Tiedote 1/2022 maaliskuu 

 

Hyvä opettajaseniori 

 

Tämä Espoon seudun opettajaseniorit ry:n jäsentiedote postitetaan kirjepostina kaikille alueen 

opettajasenioreille, jotka ovat valtakunnallisen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseniä. Vuoden 

alussa Espoo – Kauniainen – Kirkkonummi – alueella oli OSJ:n jäseniä 775. 

 

Espoon seudun opettajaseniorit ry – ESOS ry 

 

Espoon seudun opettajaseniorit toimii eläkkeellä olevien opettajien välisenä yhdyssiteenä. ESOS 

edistää ja tukee jäsentensä harrastus- ja virkistystoimintaa. Yhdistys toimii yhteisten sosiaalisten ja 

oikeudellisten etujen ajana. ESOSin edustajat osallistuvat OSJ:n vuosikokoukseen ja 

koulutuspäiville. Yhdistys seuraa Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt ry:n toimintaa ja osallistuu sen  

vuosikokoukseen. ESOS:n hallituksen jäsen on Espoonn Vanhusneuvoston varajäsen. 

Espoon seudun opettajaseniorit ry::n – ESOS ry:n – jäseneksi voi liittyä opetusalalla toiminut 

Opetusalan Seniorijärjestö – OSJ ry:n jäsen. ESOS:n hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja pitää 

jäsenluetteloa, josta ei luovuteta yhteystietoja kenellekään. 

Jos et vielä ole ESOSin jäsen, liity mukaan vireään opettajajoukkoon nauttimaan 

kulttuuritilaisuuksista, koti- ja ulkomaanmatkoista sekä tuttujen seurasta. Jäseneksi voit liittyä 

ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtaja Markku Rantasalmelle joko sähköpostilla 

markku.rantasalmi@luukku.com tai puh. 0440692225. Olet lämpimästi tervetullut. 

 

Vuosikokous ja hallitus 

 

ESOS:n vuosikokous oli16.2.2022 klo 14.00 EKOAY:n toimistolla. Yhdistyksen hallitukseen 

valittiin seuraavat henkilöt: 

 

Rantasalmi Markku, puheenjohtaja 

Einiö Marjaterttu 

Ilmakangas Pertti 

Järviluoma Maija 

Lehtinen Terttu 

Multamäki Anja 

Paatelma Anita 

Soini Virve 

Suistola Ari 

 

Jäsenmaksu 

 

Vuosikokouksen päätöksen mukaan vuoden 2022 jäsenmaksu on 10 euroa. Hallitus on päättänyt, 

että avec/seuralaisjäsenmaksu on 20 euroa. Yhdistys järjestää käyntejä oopperaan, teattereihin, 

museoihin ja konsertteihin.  

Vuosittain on tehty noin viikon mittainen ulkomaan matka. Koronan aikana matkasta on jouduttu 

luopumaan, mutta tänä keväänä suuntaamme Islantiin.  Kotimaassa on tehty päivän mittaisia retkiä. 

Jäsenmaksuilla sponsoroidaan lippuja ja pääsymaksuja sekä järjestetään väliaikatarjoilua. Myös 

vuosittain tehtäviä matkoja on voitu tukea rajoitetusti.  

Yhdistyksen tapahtumiin osallistuminen ja jäseneduista nauttiminen edellyttää yhdistyksen 

jäsenyyttä.  

Muistathan maksaa jäsenmaksusi 30.4.2022 mennessä. 
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Maksa vuoden 2022 jäsenmaksu 10 euroa yhdistyksen tilille Espoon seudun opettajaseniorit 

ry FI 86 5721 1520 0655 79 viite 1012. 

Avec/seuralaisjäsenmaksu vuodelta 2022 on 20 euroa, joka maksetaan  

tilille FI 86 5721 1520 0655 79 viite 1122. 

Käytä maksaessasi viitenumeroa. Merkitse maksukenttään maksun maksavan henkilön nimi. 

Tällöin jäsenluettelon pitäjä kirjaa maksetut jäsenmaksut oikeille henkilöille. 

 

Tiedottaminen 

 

Yhdistys lähettää jäsenilleen tiedotteen 4 – 5 kertaa vuodessa joko postitse tai sähköpostiisi. Tämä 

tiedote tulee postitse kaikille alueen OSJ:n jäsenille, koska OSJ:n jäsenrekisteri ei pysty poimimaan 

erilleen sähköpostiosoitteensa ilmoittaneita.  

Vuoden seuraavat tiedotteet lähetetään vain ESOS:in jäsenille, joten kannattaa liittyä jäseneksi 

ilmoittamalla yhteystiedot Markku Rantasalmelle puh. 0440692225 tai 

markku.rantasalmi@luukku.com.  

 

Yhdistyksen jäsensivut ovat osoitteessa www.esos-seniorit.fi. Tiedottamisessa ja jäsensivujen 

toimittamisessa on ollut teknisiä vaikeuksia, mutta nyt ne on voitettu ja sivut saadaan lähiaikoina 

ajantasalle. Kaikki jäsentiedotteet ovat luettavissa yhdistyksen nettisivuilta.  

 

Linkin kautta pääsee Opettajien Seniorijärjestön monipuolisille sivuille www.osj.fi. Siellä esitellään 

tapahtumia, matkoja ja lukuisia OSJ:n neuvottelemia jäsenetuja ja alennuksia. Esimerkkinä 

Senioriopettaja-lehti ja OAJ-taskukalenteri sekä alennuksia vakuutusmaksuista ja lakipalveluista – 

kaiki nämä kuuluvat jäsenetujen piiriin. OSJ on kattojärjestö, jonka alla on paikallisyhdistyksiä 

kuten ESOS. 

 

 

 

ESOS – kevätkauden 2022 tapahtumia 

 

Tammi – helmikuussa on edelleen peruttu teatteri- ja oopperaesityksiä. Toivottavasti nyt kevään 

aikana tapahtumia voidaan hiljalleen järjestää. Once-musikaali siirtyi tammikuulta maaliskuulle. 

 

Tapiola Sinfonietta Kulttuurikeskuksessa 25.3.2022 klo 17.30 

 

Tapiola Sinfoniettan iltapäiväkonsertti on siirretty myöhemmälle iltapäivään ja nimetty After Work-

konsertiksi.  Konsertissa soi viikon kausiohjelmassa ensiesityksenä kuultu uusi versio Schubertin E-

duurisinfoniasta kapellimestarina Mario Venzago. Esitys kestää tunnin. Lippuja on varattu 30. 

Turvaohjeet ovat Tapiola Sinfoniettan nettisivuilla. Maskisuositus. 

 

Varaa lippusi ilmoittautumalla 11.3.2022 mennessä Anja Multamäelle puh. 050 4601598 tai  

anjamultamaki@gmail.com Maksa ilmoittautumisen jälkeen ESOSin sponsoroima lipun 

hinta 10 euroa yhdistyksen tilille FI 86 5721 1520 0655 79 viite 2040. 
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Kevätretki Mikkeliin torstaina 5.5.2022 

 

Bussi lähtee ja palaa Kulttuuriaukio 2, Kulttuurikeskuksen edestä 

 

Retkiohjelma torstaina 5.5.2022 

 

klo 7.15 bussi lähtee Kulttuurikeskuksen edestä. 

noin klo 7.30 Leppävaaran silta 

klo 9.30 – 10.00   aamukahvit Ravintola Heinolan Heilassa, tarjolla kahvi/tee + päivän pulla 

klo 11.30 – 12.30 vierailu Mikkelin Taidemuseossa, jossa alkuinfo ja sen jälkeen  

                             omatoiminen näyttelyn kierto 

klo 12.45 – 13.45 lounas Kenkäverossa, tarjolla Pappilan kermainen lohikeitto, leipävalikoima  

                              levitteineen, kahvi/tee ja marjapiirakka 

klo 14.00 – 16.00 vierailu Päämajamuseossa ja Muistissa. Sodan ja rauhan keskus Muisti on 

                              keväällä 2021 avautunut kansallisesti merkittävä humanistis – yhteiskunta- 

                              tieteellinen tiedekeskus. Päämajamuseo avautui perusnäyttelyn uudistuksen  

                              jälkeen osana Muistia neljäntenä kesäkuuta 2021. 

                              Johdanto ja opastus sekä tutustuminen tiloihin. 

Klo 16.15 iltapäiväkahvit Kahvila Rauhassa 

noin klo 16.45 alkaa kotimatka 

noin klo 19.45 Leppävaaran silta 

noin klo 20.00 Kulttuurikeskuksen edessä 

 

Ryhmän koko on max 45 henkilöä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, tuletko kyytiin 

Kulttuurikeskuksen edestä vai Leppävaarasta. Ilmoita mahdollinen erityisruokavaliosi. 

 

Ilmoittaudu Pertti Ilmakankaalle 20.4.2022 mennessä mieluiten sähköpostilla 

heipertig@hotmail.com tai puh. 050 5203430. Maksa ilmoittautumisen jälkeen ESOS:n 

sponsoroima retken hinta 50 euroa yhdistyksen tilille FI 86 5721 1520 0655 79 viite 1520. 

 

Kevään ulkomaanmatka Islantiin 15.5. - 19.5.2022 

 

Matkaohjelma on valmis. Kaikki paikat ovat varattuja. 

 

Tsaarien ja tsaarittarien Helsinki – kaupunkikävely keskiviikkona 25.5.2022 kello 11.00 

 

Tule kuulemaan keisarillisia tarinoita suomalaisen oppaan johdolla. 

 

Huhtikuun kahdeksantena päivänä vuonna 1812 Aleksanteri I allekirjoitti käskykirjeen, jossa 

Helsinki julistettiin Suomen pääkaupungiksi. Samana päivänä tsaari vahvisti Helsingin uuden 

asemakaavan. Tulipalojen runtelema ja vain 5000 asukkaan kaupunki aloitti muodonmuutoksensa. 

Reilun sadan vuoden aikana ehti Suomen suuriruhtinaskuntaan jättää jälkensä viisi Romanov-suvun 

tsaaria, tsaarittaria unohtamatta. Tällä retkellä tavoittelemme empire-Helsingin idyllistä tunnelmaa. 

ESOS maksaa opastuksen. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Kävely kestää noin kaksi tuntia. Se ei 

ole esteetön. Kierrokselle lähdetään Senaatintorilta Tuomiokirkon portaiden edestä. 

 

Ilmoittaudu Maija Järviluomalle 5.4.2022 mennessä mieluiten sähköpostilla 

mai.jarvi@gmail.com tai puh. 050 5327070. 
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Peruutukset 

 

Jos jostain pakottavasta syystä joudut perumaan tulosi kulttuuritilaisuuksiin tai retkille, ilmoita 

peruutuksesi mahdollisimman pian sille hallituksen jäsenelle, jolta varasit lipun. Hän siirtää lipun 

yhdistyksemme jäsenelle, joka jonottaa lippua tai retkipaikkaa. Koska yhdistys sponsoroi 

tapahtumia ja tarjoaa väliaikatarjoilua, et voi omatoimisesti myydä tai siirtää lippua yhdistykseen 

kuulumattomalle henkilölle. 

Yhdistys palauttaa maksun vain, jos jonosta löytyy lipun lunastava jäsen. 

Toimitaan yhdessä näin, niin lippuasiat sujuvat mallikkaasti ja kohdentuvat oikeille henkilöille. 

 

 EKOAY kutsuu kevättapaamiseen 23.5.2022 klo 17.00 

 

Kahvitilaisuus on peruuntunut kahtena keväänä koronan ja vähäisen osallistumisen vuoksi.  

Lähdetään nyt joukolla mukavaan kevättapaamiseen. 

 

 

                                                           EKOAY 

                           Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys 

 

                                                            KUTSU 

 

                                                   Arvoisa ESOSin jäsen 

 

                                                    TERVETULOA 

 

              EKOAYn kevättapaamiseen maanantaina 23.5.2022 klo 17.00 

         Tilaisuus on Komeetan koululla osoitteessa Komeetankuja 6, Olarissa 

 

Lämpimästi tervetuloa tapaamaan tuttuja ja nauttimaan pöydän kakkuantimista. 

Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 16.5.2022 mennessä Jukka Sarpilalle sähköpostilla 

jukka.sarpila@gmail.com tai 050 566 5540. 

 

 

Tervetuloa! 

 

Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys 

 

          Anu Vilkki                                       Matti Kangasniemi 

          puheenjohtaja                                  sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Seuraava ESOSin tiedote ilmestyy toukokuussa. Se postitetaan vain yhdistyksen jäsenille. 

Valon määrä lisääntyy päivittäin enteillen kevään tuloa ja liukkaiden kelien loppumista. 

Tavataan kevään tapahtumissa, tavataan iloisissa merkeissä. 

 

Markku Rantasalmi     Terttu Lehtinen 

markku.rantasalmi@luukku.com   thl@elisanet.fi 

0440 692225      040 7514604 
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