
 HOLLOLAN KANSALLISET SENIORIT RY
 

Vuosikertomus 1.1.2021– 31.12.2021
Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 36. toimintavuosi. Pandemiarajoitukset 
varjostivat toimintaamme koko vuoden. Lukuisat kävelyretket kotoisissa 
maisemissa ja mielenkiintoinen retki Heinäveden Valamoon sekä ajankohtainen 
tutustumisretki Kimolan kanavalle piristivät rajoitusten hätyyttelemiä 
senioreita.
Yhdistyksemme jäsenten kokonaismäärä oli vuoden lopussa 224 jäsentä. 

Hallitus Eija Jokinen puheenjohtaja, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen
Pentti Koskinen varapuheenjohtaja, kotisivuvastaava  
Sinikka Vilen  sihteeri, tiedottaja ja vapaaehtoistoiminnan sekä kuoron 

yhdyshenkilö
Olavi Jokinen  taloudenhoitaja, teatterit ja tapahtumatiimin jäsen ja 

arpajaisvastaava
Reija Järvenkylä kirjanpitäjä, kotimaan matkatiimin jäsen
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 digikerho ja kotisivut varahenkilö 
Kyösti Toivonen ulkomaanmatkavastaava ja kotimaan matkatiimin jäsen
Sirkku Kalima Kosken Kohinat/ Kalenteri

Hallitus kokoontui 8 kertaa.
Varsinaisina toiminnantarkastajina olivat Seija Koskinen ja Ritva Heinämaa.

                     Varatoiminnantarkastajina olivat Liisa Tiilikka ja Raimo Tiilikka.

Varsinainen toiminta
Sääntömääräiset kokoukset

• Kevätkokous pidettiin 13.4. TEAMS -kokouksena. 
Paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä.

• Syyskokous pidettiin 9.11. Sovituksenkirkossa. 
Paikalla oli  56 yhdistyksen jäsentä.

Lounastapaamiset Sovituksenkirkon Martta-salissa
• Syyskuun lounastapaamisella 14.9. esitelmöi Arttu Kumpulainen phpl:n  

ensihoidosta. Paikalla 59 senioria.
• Lokakuun lounastapaamisen 12.10. asiantuntija Ari-Pekka Lattu  

liikenneturvasta kertoi uudesta tieliikennelaista sekä ikääntyvien turvallisesta 
liikennöinnistä. Paikalla oli 64 senioria.

• Marraskuun lounastapaamisen 9.11. yhteydessä oli syyskokous ja samalla 
jaettiin ansiomerkkejä:
- liiton 50 v. kultainen juhlamitalli yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Kyösti 
Toivoselle, joka on työllään ja toimillaan ansiokkaasti edistänyt 
toimintaamme. Katriina Haapakangas sai (7.8.) piirin toimesta haetun 
vastaavan ansiomerkin, niinikään pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 
toiminnasta senioreitten hyväksi.
- pronssisen ansiomerkin saivat: Mauri Kalima, Antti Kinnari, Aimo Ohtonen 
ja Sinikka Vilen.



• Joulukuun lounastapaamisen korvasi pikkujoulu Hämeenkosken Seuralassa.
Antti Kinnarin lausumien tervehdyssanojen jälkeen kertoi Kari Kaivola 
Seuralan historiasta. Tilaisuuden musiikkiosuudesta vastasivat 
hämeenkoskelaiset Retrotytöt säestäjänään lahtelainen Miikka Kallio. 
Juhla päättyi puheenjohtaja Eija Jokisen pitämään puheeseen. Paikallisten 
maatalousnaisten valmistama ja tarjoilema jouluateria sai runsaasti kiitosta. 

Teatterimatkat ja retket ym.
• Teatterimatkoja ei ollut koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 
• Hamina Tattoo peruuntui myös samasta syystä.
• Retki Heinäveden Valamoon toteutui heinäkuun helteillä.Oppaina siellä olivat 

jäsenemme Kyösti Toivonen ja Pirjo Kuikka. He olivat vapaaehtoistyössä 
Valamossa samaan aikaan. Matkalla oli 26 henkilöä.

• Uudelle Kimolan kanavan risteilylle osallistui 48 henkilöä.
• Tutustumisretki Salpausselkä Geoparkkiin. Retkeen osallistui 22 henlilöä.

Muut tapahtumat
• Kaarina Suhonen luennoi TEAMS -järjestelmän välityksellä naisten 

maanpuolustuskoulutuksesta. 
• Liiton suosittelema ja Tahko Pihkalan muistoksi suunniteltu valtakunnallinen

"Kävelykipinä 2021" tempaus toteutettiin Hollolassa kahtena eri 
kävelyretkenä. Ensimmäinen niistä oli Hollolan kirkonkylän maisemissa ja 
toinen kävelyretki suuntasi kulkunsa Tiirismaalle.

• Kyösti Toivonen piti luennon Hollolan kylien historiastaTEAMS -järjestelmän 
välityksellä.

  • Kaikille avoin liikuntatapahtuma, jonka päätteeksi esittelimme toimintaamme
makkaratarjoilun lomassa.

• Hämeen piirin yhteinen Liiton 50 v. juhla, johon osallistui 122 hämäläistä 
senioria.

• Minuuttikisan voiton kesäaikaisesta kävelystä nappasi  Aimo Ohtonen.
.

Piirin kokoukset ja tilaisuudet
• Piirin kevätkokous järjestettiin TEAMS -kokouksena. Varsinaiset 

edustajat Olavi Jokinen, Reija Järvenkylä, Mauri Kalima ja Sinikka Vilen. 
• Piirin syyskokous järjestettiin Lopella. Varsinaiset edustajat, Pentti Koskinen, 

Raili Koivisto, Antti Kinnari ja Aimo Ohtonen.
• Piirin hallituksen kokouksissa edustajana oli Eija Jokinen. 
• Piirin suunnittelupäivään Lahden Upseerikerholla osallistui Eija Jokinen, 

Pentti Koskinen ja Sinikka Vilen.
• Piirin kesäpäivä järjestettiin Riihimäellä. Yhdistystämme edustivat Eija ja 

Olavi Jokinen.

Kerhotoiminta
• Sähköisten palvelujen lisääntyminen edellyttää jatkuvasti muuttuvia 

valmiuksia. Yhdistyksemme on vastannut tähän tarpeeseen järjestämällä 
jäsenilleen digi-kerhoja. Tänä vuonna digikerhoja järjestettiin seitsemän. 
Osallistujia kertaa kohden on ollu 4-5 henkilöä. Koulutuksesta vastasivat 
yhdistyksemme verkkosivuvastaava Jouko Heinämaa ja Mauri Kalima, Pentti 
Koskinen ja Tero Heinonen. Tehtyjä kotikäyntejä, opastusta etäyhteydellä ja  
monenlaista puhelinneuvontaa.on lukuisa määrä.

• Liikuntakerho kokoontui komeat 25 kertaa ja vuoden aikana siihen osallistui 
peräti 381 senioria. Kerhon vetäjänä ja yhteyshenkilönä toimi Aimo Ohtonen.

Kuorotoiminta
• Kuoro aloitti toimintansa syksyllä (31.8.) Wellamo-opiston 

alaisuudessa. Kuoroa johtaa edelleen musiikkipedagogi Marko Kemppi. 
Kuoro kokoontuu Virastotie 3 C, 15870 Hollola. . 

 



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 ei  pandemiarajoituksista 

johtuen ole kokoontunut. Musiikkipiirin yhteyshenkilönä on Sinikka Vilen.
• Vapaaehtoiset seniorit ovat tarjonneet kuljetus- ja tietotekniikka-apua aina 

tarvittaessa. 
• Yhdistyksemme jäsenet yksityishenkilöinä ovat olleet aloitteellisia 

esteettömän luontopolun saamiseksi Vähä-Tiilijärven pohjois- ja länsipuolelle 
sekä kulttuuritoiminnan ja Pro Hollola mitalin suhteen, tekemällä 
kuntalaisaloitteet kyseisten asioiden eteenpäin viemiseksi. 

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

Jäsenistö
• Yhdistykseen liittyi vuoden 2021 aikana 13 uutta jäsentä, 24 jäsentä erosi ja 

poisnukkuneita on neljä jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 
224. Jäsenistöä on muistettu onnitteluadressilla 80. ikävuodesta lähtien 
viiden vuoden välein. 

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

oli kertomusvuonna 10 kappaletta.
• Jäsenistölle on postitettu tai annettu tilaisuuksien yhteydessä yhdistyksen 

jäsentiedote.
• Senioriposteja jaettiin sähköpostilla jäsenistölle 46 kappaletta. 
• Yhdistyksen toiminnasta on lähetetty 3 lehdistötiedotetta ja kirjoitettu viisi 

valmista artikkelia, jotka on julkaistu 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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Liiton 50 v. juhlassa musisoivat Lahden konservatorion nuoret, Pirta Pöllänen ja  Matti Skyttä, 
opettajansa  Maarit Liimataisen johdolla

Sovituksenkirkon tilat toimivat hyvin Hämeen piirin yhdistyksille järjestetyssä liiton 50 v. juhlassa


