
 HOLLOLAN KANSALLISET SENIORIT RY
 

Vuosikertomus 1.1.2020– 31.12.2020
Yleistä Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 35. toimintavuosi. Hankala 
pandemiatilanne hiljensi yhdistystoimintaamme melkoisesti. Normaaliin 
jäsentapaamisiin ja matkusteluun syntyi pitkiä taukoja. Liikuntakerho ja 
kotimaan matkatiimi tarttuivat asiaan varsin nokkelalla tavalla ja järjestivät 
erilaisia ulkoilu- ja kävelyretkiä. Asuinympäristöön suunnatut kävelyretket 
Kyösti Toivosen valaistessa paikallishistoriaa, olivat jäsenten suosiossa. 
Yhdistyksemme sai 25 uutta jäsentä ja kokonaismäärä oli vuoden lopussa 

          yhteensä 239 jäsentä. 

Hallitus Markus Lahtimo puheenjohtaja
Eija Jokinen varapuheenjohtaja, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen sekä 

arpajaisvastaava
Sinikka Vilen  sihteeri, tiedottaja ja vapaaehtoistoiminnan sekä kuoron 

vuorovaikuttaja
Olavi Jokinen  taloudenhoitaja ja teatterit ja tapahtumatiimin jäsen
Reija Järvenkylä kirjanpitäjä
Mauri Kalima FB-vastaava ja digikerho
Antti Kinnari teatterit ja tapahtumatiimin vastaava
Raili Koivisto kotimaan matkatiimin vastaava
Aimo Ohtonen liikuntavastaava ja kotimaan matkatiimin jäsen

Hallituksen ulkopuolelta
Pirjo Lounakoski jäsenrekisterivastaava ja lounastapaamiset
Jouko Heinämaa kotisivut ja digikerho 
Kyösti Toivonen ulkomaanmatkavastaava ja kotimaan matkatiimin jäsen
Sirkku Kalima Kosken Kohinat/ Kalenteri

Hallitus kokoontui 6 kertaa.
Varsinaisina toiminnantarkastajina olivat Liisa Tiilikka ja Pentti Koskinen.

                     Varatoiminnantarkastajina olivat Seija Koskinen ja Raimo Tiilikka.

Varsinainen toiminta
Sääntömääräiset kokoukset

• Kevätkokous pidettiin 10.3. Sovituksenkirkon Martta-salissa. 
Paikalla oli 58 yhdistyksen jäsentä.

• Syyskokous pidettiin 10.11. Sovituksenkirkon Martta-salissa. 
Paikalla oli 41 yhdistyksen jäsentä.

Lounastapaamiset Sovituksenkirkon Martta-salissa
• Tammikuun lounastapaamisella 14.1. Lahti Visit esitteli toimintaansa. 

Paikalla 106 senioria.
• Helmikuun lounastapaamisen 19.2. aiheena oli edunvalvontavaltuutus ja 

testamentti. Paikalla oli 79 senioria.
• Maaliskuun lounastapaaminen/kevätkokous 10.3. Läsnä 58 senioria. 

                       • Syyskuun lounastapaamisen 8.9. aiheena oli ikääntyneiden arjen 
turvallisuus. Paikalla 48 senioria.

• Lokakuun lounastapaamisen 13.10. aiheena oli suun terveyden huolto.
Paikalla 40 senioria.

• Marraskuun lounastapaaminen/syyskokous 10.11. Läsnä oli 41 senioria.
 



Teatterimatkat ja retket ym.
• Herrasmieshuijarit, Kouvolan teatteri. Mukana 40 senioria.
• Ooppera Carmen, Oopperatalo Helsinki. Osallistujia 31 senioria.
• Neljä kävelyretkeä Kintterönsuolla. Osallistujia 40 senioria.
• Hollolan hautausmaakierroksille osallistui 85 senioria.
• Matkalle Itä-Viroon osallistui 35 senioria.
• Retkeen Repovesi/Vuohijärvi osallistui 31 senioria.
• Retkeen Heinola/Asikkala osallistui 38 senioria.
• Kulttuurimatkalle Helsinkiin/van Gogh ”Tie taiteilijaksi” osallistui 20 senioria.

Muut tapahtumat
• Lounastreffeillä Hollolan Matkakeitaalla elokuussa osallistui 7 senioria. 
• RoSe -tapahtuma Lahden syysmarkkinoilla / Markus ja Maritta Lahtimo sekä 

Mauri Kalima.

Piirin kokoukset ja tilaisuudet
• Piirin kevätkokous järjestettiin etäkokouksena. Viralliset edustajat  Eija 

Jokinen, Reija Järvenkylä, Mauri Kalima ja Markus Lahtimo. 
• Piirin syyskokous järjestettiin myös etäkokouksena. Viralliset edustajat, Eija 

Jokinen, Olavi Jokinen, Mauri Kalima ja Markus Lahtimo
• piirin hallituksen kokous järjestettiin etäkokouksena. Yhdistyksen edustajana 

Markus Lahtimo ja Eija Jokinen. 
• Piirin suunnittelupäivään osallistui Markus Lahtimo

Liittokokous
• Liittokokous toteutettiin myös etänä. Yhdistystä edustivat Eija 

Jokinen ja Markus Lahtimo.

Kerhotoiminta
• Sähköisten palvelujen lisääntyminen edellyttää jatkuvasti muuttuvia 

valmiuksia. Yhdistyksemme on vastannut tähän tarpeeseen järjestämällä 
jäsenilleen atk-kerhoja jo monta vuotta. Tänä vuonna digikerhoja järjestettiin 
seitsemän ja niihin osallistui yhteensä 72 senioria. Koulutuksesta vastasivat 
yhdistyksemme verkkosivuvastaava Jouko Heinämaa ja Mauri Kalima 
sekä Tero Heinonen. Tehtyjä kotikäyntejä on ollut 18 ja opastusta 
etäyhteydellä 5 kertaa sekä puhelinneuvontaa.

• Liikuntakerho kokoontui 12 kertaa ja vuoden aikana siihen osallistui 133 
senioria. Kerhon vetäjäjänä ja yhteyshenkilönä toimi Aimo Ohtonen.

Kuorotoiminta
• Yhdistykselle perustettiin oma kuoro, joka aloitti toimintansa vuoden 2020 

alusta. Kuoronjohtajaksi lupautui musiikkipedagogi Marko Kemppi. Kuoro 
lähti toimimaan hyvin, innostus oli huikeaa. Harjoituskertoja ehti 
olla seitsemän ennen pandemiarajoitusten alkamista. Kuoron oli tarkoitus 
jatkaa syksyllä Wellamo-opiston alaisuudessa, mutta korona muutti 
suunnitelmat toistaiseksi.

 
Vanhus- ja vammaisneuvosto

• Hollolan vanhus- ja vammaisneuvostossa  edusti yhdistystämme Eija 
Jokinen ja varajäsenenä Raili Koivisto. 

• Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä, vammaisia henkilöitä sekä 
veteraaneja koskevissa asioissa. 

            Vapaaehtoistoiminta
• Vanhusten palvelukoti Onnenkodon musiikkipiiri kokoontui kaksi kertaa ja 

mukana oli 33 asukasta. Toiminnoissa mukana 3 senioria ja 2 muuta 



vapaaehtoistyöntekijää. Musiikkipiirin yhteyshenkilönä on toiminut Sinikka 
Vilen.

• Vapaaehtoiset seniorit ovat tarjonneet kuljetus- ja tietotekniikka-apua aina 
tarvittaessa. 

• Kyösti Toivonen on tehnyt kuntalaisaloitteen Vähä-Tiilijärven pohjois- ja 
länsipuolen luontopolun kunnostamisesta siten, että siitä tulee esteetön reitti 
liikuntarajoitteisille. Tämän lisäksi Kyösti ehdotti useita muita 
”kevyemmän luokan” aloitteita, jotka liittyivät asuinympäristöön ja 
liikuntamahdollisuuksiin. Kunnanjohto on ohjannut aloitteet asianomaisten 
lautakuntien käsittelyyn. 

• Katriina Haapakangas ja Kyösti Toivonen ovat tehneet kunnalle 
aloitteen kunnan taidekokoelmien esittelemisestä kuntakeskuksen tyhjissä 
tiloissa. Kunta on antanut vapaa-aikapalveluitten tehtäväksi laatia 
suunnitelma entisen apteekki-sporttimake - rakennuksen muuttamiseksi 
tilapäiseksi kulttuuritaloksi, jossa kunnan taidekokoelman lisäksi on Hollolan
historiaa ja ympäristöä käsittelevä näyttely. 

Taloudellinen toiminta
     •           Jäsenmaksu on ollut 20 euroa jäseneltä, josta liitolle maksetaan 15 euroa.

Jäsenistö
• Yhdistykseen liittyi vuoden 2020 aikana 25 uutta jäsentä ja 12 jäsentä erosi. 

Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 239. Jäsenistöä on muistettu 
onnitteluadressilla 80. ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein. 

Tiedotus ja viestintä
• Yhdistyksen virallinen ilmoituslehti on Hollolan Sanomat. Ilmoitusmäärä 

11 kappaletta.
• Jäsenistölle on postitettu tai annettu tilaisuuksien yhteydessä yhdistyksen 

jäsentiedote.
• Senioriposteja jaettiin sähköpostilla jäsenistölle 46 kappaletta. 
• Yhdistyksen toiminnasta on lähetetty 1 lehdistötiedote ja kirjoitettu kolme 

valmista artikkelia, jotka on jukaistu paikallislehdessä.  Lisäksi kolme 
yhdistyksen juttua on julkaistu Patina -lehdessä.

• Viestintä tapahtuu jäsenistölle muutaman kerran kuukaudessa pääosin 
sähköisessä muodossa.  Yhdistyksemme tavoittaa jäsenistään jo yli 80% 
sähköisesti ja kävijämäärä verkkosivuillamme on kiitettävästi kasvanut.

• Yhdistyksellä on omat Facebook -sivut ja sitä kautta yhdistys tavoittaa 82 
jäsentä. 
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Joukko reippailijoita luontoretkellä Repovedellä


