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Ylä -Savon Veteraaniopettajatoiminta – YSSO 25 V. 
 

Motto: ”En pelkää huomista, sillä olen nähnyt jo eilisen ja pidän tästä päivästä” 
 
Tasan 25 vuotta sitten, 25.3.1997 klo 13 vakuutusyhtiö Sammon kokoustiloissa 
Iisalmessa kokoontui 17 senioriopettajaa Juhani Isosaaren kokoon kutsumana. 
Tässä kokouksessa perustettiin Ylä-Savon alueella asuville eri koulumuotojen 
eläkeopettajille tarkoitettu yhteinen kerho. Kerho toimii yhdyssiteenä Veteraa-
niopettajien valtakunnalliseen organisaatioon. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, edistää 
jäsentensä virkistys- ja harrastustoimintaa ja toimia sosiaalisten ja oikeudellisten 
etujen ajajana. Yhdistys järjestää jäsenilleen kokous-, kulttuurimatkatilaisuuksia 
ja retkeilyä sekä pitää yhteyttä toisiin eläkeyhteisöihin ja Veteraaniopettajat - Ve-
teranlärare ry:seen. 

 
Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että 
perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena yhdistyksenä käsittäen 
Ylä-Savoon lukeutuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Lapinlahden, Pie-
laveden, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän kunnat. 
 
Perustamiskokouksessa oli mukana 17 senioria, jotka kaikki liittyivät perustetun 
kerhon jäseniksi. Kokouksessa valittiin 5 –jäseninen toimikunta, johon valittiin 
puheenjohtajaksi Juhani Isosaari Lapinlahdelta, jäseniksi Seija Kankaanpää Kiu-
ruvedeltä, Lasse Kervinen Sonkajärveltä, Osmo Naakka Iisalmesta ja Matti Hauhia 
Pielavedeltä. Lisäksi yhdyshenkilöksi kutsuttiin Pauli Juutinen Vieremältä ja Ju-
hani Tarvainen ammatillisten opettajien piiristä. 
  
Nimeksi päätettiin Ylä-Savon veteraaniopettajakerho. Aluksi toimintaa kehiteltiin 
pienimuotoisena kerhotoimintana. Perustamisvuonna mukaan ilmoittautui 49 
jäsentä. V. 1999 jäsenmäärä oli jo 75. Viime vuosina jäseniä on n. 240. 
 
Vuodesta 1999 alkaen toimintaa tehostettiin monipuolisemmaksi. Toimintavuo-
sien myötä havaittiin, että yhdistyksen toiminnan kannalta monet asiat puolsivat 
kerhon rekisteröitymistä.  
 
Vuoden 2004 alussa 4. päivä maaliskuuta vuosikokouksessa kerho päätettiin re-
kisteröidä yhdistysrekisteriin Ylä-Savon veteraaniopettajat ry-nimiseksi yhdis-
tykseksi (Y-SV). Yhdistykselle hyväksyttiin samalla säännöt. Perustamiskokouk-
sessa oli mukana 26 aktiivista jäsentä. 
 
Vuonna 2007 maaliskuun 27. pnä yhdistys kokoontui juhlimaan toimintansa  10-
vuotisjuhlaa Iisalmen Raatihuoneelle. Mukana 68 osallistujaa.  Veteraaniopettajat 
ry:n puheenjohtaja opetusneuvos Sirkka -Liisa Tarjamo toi tilaisuuteen liiton ter-
vehdyksen. Juhlassa kukitettiin tilaisuuteen saapuneet yhdistyksen perustajajä-
senet ja palkittiin liiton ansiomerkillä ansiokkaasti toiminnassa olleita jäseniä. 
 
Vuonna 2009 Veteraaninopettajat ry -liitto muutti Naantalissa pitämässään vuo-
sikokouksessa nimensä Opetusalan Seniorijärjestö ry:ksi, (OSJ). Näin käynnistyi 



tapahtumasarja, jossa veteraaniyhdistys - nimiset jäsenyhdistykset vuosikokouk-
sissaan uudistivat sääntöjään ja samalla ajanmukaistivat yhdistyksensä nimen. 
 
Vuonna 2010 myös Ylä-Savon veteraaniopettajien vuosikokouksessa tehtiin esi-
tys sääntöjen ja samalla yhdistyksen nimen muuttamiseksi. Tehty nimiesitys ei 
kuitenkaan saanut taakseen määräenemmistöä, joten toimintaa jatkettiin edel-
leen Ylä-Savon veteraaniopettajat ry -nimisenä yhdistyksenä.  
 
Vuoden 2011 kokouksessaan sitten yhdistyksen hallituksen esitys nimen muutta-
miseksi Ylä-Savon senioriopettajat ry:ksi sai selvän kannatuksen kokousväen ta-
holta. Näin 21.2.2011 yhdistys muutti sääntöjään siten, että yhdistyksen nimeksi 
tuli Ylä-Savon senioriopettajat ry, johon kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kau-
pungit sekä Lapinlahden, Pielaveden, Rautavaaran, Sonkajärven ja Vieremän kun-
nat. 
 
Veteraani-/senioriopettajien toiminta on ollut hyvin saman sisältöistä kautta 
maan; vaihdellen paikkakunnan koon, alueen, yms. mukaan. 
YSSO:ssa on kokoonnuttu erilaisiin tapaamisiin, tehty retkiä, käyty valtakunnalli-
sissa kokouksissa, on kutsuttu vieraita, käyty vierailuilla, tutustuttu yrityksiin, 
oppilaitoksiin kirkkoihin ja museoihin. Kulttuuriharrastukset ovat olleet suosit-
tuja, joulu- ja koululauluja on laulettu, pilkillä on istuttu, keilattu säännöllisesti ja 
on kokeiltu mobiilisuunnistustakin. Parina viime vuotena on korona -pandemia 
vaikuttanut kokoontumis- ym. rajoituksineen YSSO:nkin toimintaan. Tapahtumia 
on ollut jonkin verran vähemmän ja osa on välttänyt osallistumista epidemian 
takia. Uusimpana kokeiluna oli striimattu tapahtuma, jota pystyi seuraamaan 
myös kotona. Valmiudet vastaavaan on myös tulevaisuudessa olemassa. 
 
Retkiä ja kulttuurimatkoja on tehty eri puolille Suomea. Nykyisin ei oikein use-
amman päivän reissut ole onnistuneet, mutta aikaisemmin sellaiset oli vuosittain 
tapahtuvia, osin omalla porukalla, osin esim. Iisalmen kulttuuriyhdistyksen 
kanssa yhteistoimin. Mukavia muistoja, kokemuksia, elämyksiä on monella jäse-
nellämme Ylä-Savon kuntiin suuntautuneiden matkojen ohella Kajaanista, Kuopi-
osta, Helsingistä, Jyväskylästä, Raumalta, Rovaniemeltä, Seinäjoelta, Ilmajoelta, 
Lappeenrannasta, Lahdesta, Hämeenlinnasta, Oulusta, Valamosta, Äkäslompo-
losta, Kolilta, Tirvasta, Manamansalosta, Rautavaaralta, jne.  
 
Yhdistyksen 20 -vuotisjuhlassa 25.3.2017 Ravintola Raatihuoneella oli juhlapu-
hujana OSJ:n varapuheenjohtaja Osmo Kukkonen. Ohjelma oli monipuolinen ja 
juhlan yhteydessä jaettiin myös ansiomerkkejä yhdistyksen toiminnassa pitkää 
mukana olleille. Lisäksi kukitettiin 6 mukana ollutta perustajajäsentä. Juhlassa oli 
51 yhdistyksen jäsentä. 
 
Yhdistyksen 25 -vuotiskahvitilaisuudessa 25.3.2022 Ravintola Raatihuoneella Ii-
salmessa oli mukana 17 jäsentä. Lämminhenkisessä tilaisuudessa oli mm. musiik-
kiesityksiä, kuultiin yhdistyksen historiikki ja palkittiin OSJ:n ansiomerkeillä toi-
minnassa pitkään mukana olleita. Korona pandemia vaikutti vielä osaltaan osal-
listujamäärään. 
 
 
 
 



Vierailijoita: 
• pj Otso Vilhunen 1997 (Veteraaniopettajat ry) 
• pj Sirkka-Liisa Tarjamo v. 2002 ja 2007 (Veteraaniopettajat ry) 
• vpj. Erkki Kukkonen 2017 (Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry) 
• pankit, vakuutusyhtiöt ja koulut ovat antaneet tiloja kokoustapaamisiin, 

samalla olemme saaneet arvokasta tietoa sijoittamisesta, säästämisestä ja 
vakuutusturvasta 

 
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet: 
-v. 1997 -1998 Juhani Isosaari Lapinlahdelta, sihteeri Lempi Isosaari 
-v. 1999 -2003 Matti Hauhia Pielavedeltä, 
-v. 2004 - 2012 Osmo Naakka Iisalmesta 
-v. 2013 Juhani Isosaari Lapinlahdelta. 
-v. 2014 - 2019 Heikki Rönkkö Iisalmesta. 
-v. 2020  lähtien Paula Purhonen Kiuruvedeltä  
 
 
Hallitusten jäseninä eri tehtävissä (yli 5 v) ovat toimineet: 
 
• Osmo Naakka  
• Seija Kankaanpää. 
• Matti Karhunen.  
• Matti Hauhia. 
• Marja-Leena Kettunen. 
• Raimo Pirilä 
• Pauli Juutinen  
• Juhani Tarvainen 

• Hillevi Hiekkapelto  
• Osmo Hallikainen 
• Helena Sipilä  
• Martti Heinonen  
• Anneli Hälinen. 
• Tuula Brandt 
• Raimo Heikkinen 
• Anja Kauppinen 

 
 
Tiedotuskanavana oli alkuvuosina lähinnä jäsenkirjeet ja ilmoitukset lehdissä. 
Vuonna 2008 avattiin yhdistyksemme verkkosivut internetissä.  
Yhdistyksen kotisivut uudistettiin syksyllä 2015 Veikko Vidgrenin toimesta. Seu-
raava uudistus tehtiin v. 2016 joulukuussa, jolloin OSJ rupesi ylläpitämään yhdis-
tysten sivuja. 
Viimeisin uudistus tehtiin helmikuussa 2022, jolloin OSJ uusi kotisivunsa uuteen 
ilmeeseen, johon yhdistysten sivut synkronoitiin. Kotisivujen päivityksestä on 
vastannut Riitta Hakulinen v. 2021 alkaen. 
Kotisivuilta löytyy tietoa yhdistyksemme toiminnasta, ajankohtaisista tapahtu-
mista, jäsenkirjeittemme kopiot, kuvia tapahtumista, yhdistyksen hallitus, yh-
teystiedot jne. Jatkuvan päivityksen avulla ne palvelevat jäsenistöä erinomaisesti 
mm. tiedostuskanavana. 
 

Eläkeläiset ovat uudistuva luonnonvara. Toivottavasti kaikki eläkkeelle siirtyvät 

opettajat tulevat toiminnan piiriin vahvistamaan järjestöämme ja voimme sitten 

viettää 30 –vuotisjuhlia ainakin yhtä suurella porukalla. 

Kiitos toimintaa pyörittäneille toimihenkilöille yhteisen hyvän eteen tehdystä 
työstä. 

 


