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Hollolan kansalliset 
seniorit ry 

Jasentiedote 2022 

kotisivumme https://hollola.senioriyhdistys.fi/ 

Teemamme ovat ROHKEASTI
TULEVAISUUTEEN ja ROHKEASTI SENIORI!
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Palveleva Maalamisen ja 
sisustamisen erikoisliike 

��il 'la··risilma·· Hollola
�fl 

INNI OY 
Soramaentie 31, 15880 Hollola 

puh. 03-780 5858 
ma-pe 8-18, la 9-13 

Maalit, Tapetit, Kaakelit, Lattiat, kylpyhuonekalusteet ym. 

www.varisilmahollola.fi 

Hallitus 2022 

Yhd istystietoja: 

Hollolan kansalliset seniorit ry on Hameen kansallisen senioripiirin ja 
Kansallisen senioriliiton jasenjarjesto. 
Yhdistyksen perustamispaiva on 11.12.1985. 
Kuluva vuosi 2022 on yhdistyksemme 37. toimintavuosi. 
Jasenia on 226 (31.12.2021). 
Yhdistyksen jasenmaksu on 20 €/vuosi. 
Yhdistyksemme sahkopostiosoite on hollola.seniorit@gmail.com 
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Hollolan kansalliset seniorit ry:n jasentiedote vuodelle 2022 

Puheenjohtajan tervehdys 2022 

Hyvät Senioriystävät!

Vuosi on kulunut jälleen yhdessä hujauksessa. Jotenkin

tuntuu, että ikääntyessä myös vuodet vierivät nopeammin

kuin aiemmin. Vuonna 2021 pääsimme syyskaudella

kokoontumaan pandemiasta huolimatta, kiitos 

koronarokotusten. Saimme viettää lämminhenkisen ja

juhlavan liiton 50v juhlan Hämeen piirissä Hollolan

Sovituksenkirkossa. 

Tämän vuoden kalenteri täyttyy sitä mukaa kun tiedämme, tuleeko rajoituksia vai 
ei. Koronapassi eli koronatodistus, joka todistaa vähintään kahden rokotuksen 
saamisesta, avaa meille pääsyn tapahtumiin, hyvä niin.

Todistetusti yksinäisyys on lisääntynyt parin viime vuoden aikana ja tämä asia 
on myös lähellä omaa sydäntäni. On iso määrä ikäihmisiä, joilla ei ole 
lähiomaisia. Kuunnellessani Senioriliiton juhlaluentoa samaan asiaan kiinnitti 
huomiota myös Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Aineellisen avun saaminen on 
maassamme kohtalaisen hyvässä hoidossa, mutta sosiaalinen hyvinvointi 
kaipaa vielä paljon toimenpiteitä. Kolmannen sektorin rooli on hyvin tärkeä tässä 
asiassa. Olemme pohtineet, miten jäsentemme keskuudessa olevia yksinäisiä 
voisimme auttaa. Hyviä vinkkejä otamme hallituksessa vastaan.

Tänä vuonna yritämme saada uutta toimintaa entisten hyvien kerhojen ohella. 
Tammikuussa aloitamme tietovisakerhon Hollolan pääkirjaston tapahtumatorilla. 
Sinne ovat kaikki tervetulleita, visailemme 2-3 hengen ryhmissä leikkimielellä. 
Tapahtumatorille mahtuu hyvinkin 50 ihmistä.
Kokouspäivät tulevat jäsentiedotteeseen sekä verkkosivulle 
https://hollola.senioriyhdistys.fi
Verkkosivuilla kannattaa käydä aina vilkaisemassa, onko jotain uutta tulossa. 
Pirjon lähettämä senioriposti ilahduttaa meitä aina tarvittaessa.

Olet sydämellisesti tervetullut tapahtumiimme, teatterimatkoille, lähimatkoille 
sekä vähän kauemmas suuntautuville matkoille. Kevätkauden lounaskokoukset 
ovat entiseen malliin kuukauden toinen torstai, sinne on hyvä tulla tapaamaan 
tuttuja ja uusia jäseniä.

Lämmöllä Eija Jokinen.
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Hallituksen jasenet ja heidan tyonjakonsa v 2022 

Puheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja ja 

verkkosivuvastaava 

Sihteeri, tiedottaja ja 

v

s

Eija Jokinen puh. 050 490 6199, 

jokinen@phnet.fi 

Pentti Koskinen, puh. 040 560 5151, 

penakoo@gmail.com 

Sinikka Vilen, puh. 040 728 8950, 

8, 

i Jokinen. 

s

a

o
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vapaaehtoistyon yh

Taloudenhoitaja ja 

arpajaiset 

Kirjanpitaja 

Liikuntatiimi

Kotimaan Matkatiim

vastaava ja arpajai

Kotimaan Matkatiim

kuuluvat: 

Teatterit ja 

Tapahtumatiimi-va

Tapahtumatiimiin 

kuuluvat: 

Turvallisuus- ja pel
vastaava

Hallituksen ulkopu

Jasenrekisteri- ja 
lounasvastaava 

Ulkomaan matkavastaava 

,---
Digikerho ja verkko

vara 

Kosken Kohinat 

verkkosivut 

, 

Sosiaalisen media
i 
i 
i 
d. hlo. 

aralla 

i

et

iin 

sinikkavilen50@gmail.com 

Olavi "Olli" Jokinen, puh. 050 490 619

olavi.jokinen@gmail.com

Reija Jarvenkyla, puh 050 2451, 

reija.jarvenkyla@gmail.com 

Pentti Koskinen ja Kyösti Toivonen. 

Raili Koivisto puh. 050 561 9230, 

raili46@gmail.com 

Raili Koivisto, Kyosti Toivonen ja Olav

Antti Kinnari, puh. 040 726 2594, 

taava antti. kinnari@phnet.fi 

stus 

lelta: 

Antti Kinnari, Reija Jarvenkyla, Pirjo K
ja Antti Jäämaa. Kyösti tarvittaessa

Antti Jäämaa puh. 0400 567 263,
antti.jaamaa@pjnet.fi

Pirjo Lounakoski, puh. 040 521 6825,

pirjolounakoski@gmail.com 
Kyosti Toivonen, 

kyosti.toivonen60@gmail.com 

sivut Jouko Heinamaa puh. 044 049 4151, 

jokke.ritu@gmail.com

Sirkku Kalima puh. 050 074 6903, 

sirkku.kalima@gmail.com 

Mauri Kalima puh. 050 045 0309,
mauri.kalima@gmail.com
i 
i 
i 



-·-·-·,

i 
i 
i 

Tiedotamme yhdistyksen toiminnasta 

Jasentiedote toimitetaan kaikille jasenille vuoden alussa. Syyskauden ohjelmaa 

taydennetaan syksyn aikana ja mahdollisista ohjelmamuutoksista tiedotetaan 

Senioripostilla. 

Senioripostia tarvittaessa lahetetaan niille jasenille, jotka ovat antaneet 

sahkopostiosoitteensa kayttoomme. Viestissa kerrotaan tulevista tapahtumista 

ja mahdollisista muutoksista tai lisayksista toimintaan. 

Hollolan Sanomien Yhdistystoiminta -palstalla tietoja tulevasta ohjelmasta 

keskiviikkoisin n. kerran kk:ssa. 

Yhdistyksemme verkkosivuilta loytyvat kaikki tapahtumatiedot 

http://hollola .sen ioriyhd istys. fi 

Yhdistyksella on omat facebook-sivut, joiden valityksella jaetaan tietoa 

ajankohtaisista tapahtumista. 

Kosken Kohinoiden verkkosivut http://www.koskenkohinat.fi kertoo myos 

yhdistyksemme tapahtumista. 

Huolehdithan, etta KAIKKI yhteystietosi ovat ajan tasalla. llmoita muutoksista 

jasenrekisterivastaavalle Pirjo Lounakoskelle: pirjolounakoski@gmail.com tai 

puh. 040 521 6825. 

Yhdistyksen tili: 

Paijat-Hameen Osuuspankki Fl35 561147200201 16 

Jasenmaksu 20 euroa maksetaan pankkiin yhdistyksen tilille, kayttaen 

aina viitetta 1960. Erapaiva on maanantai 31.1.2022. 

Voit maksaa myos kateisella tammikuun lounastapaamisessa 

taloudenhoitajalle. 

Yhdistykseen liittyvan uuden seniorin jasenyys tulee voimaan, kun 

jasenmaksu on maksettu ja jasenrekisteriin vaadittavat KAIKKI 

TIEDOT on ilmoitettu jasenrekisterivastaavalle. 

Jasenmaksuun sisaltyy kuusi kertaa vuodessa ilmestyva Patina-lehti. 
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Kerhot 

Liikuntatiimi kokoontuu joka toinen viikko. 

Kokoonnutaan toimintapuiston edessä Hollolan kuntakeskuksessa aina 

parittoman viikon tiistaina klo 10, alkaen ti 4.1.2022, paitsi 12.4 (on 

lounastapaaminen) ja viimeisen kerran ti 3.5.2022. Keväällä, kun alkaa olla 

kuivempaa, käymme katsomassa lähiseudun luontokohteita. Näille pidemmille 

retkille mennään kimppakyydein, kävelysauvat ja eväät mukaan!

Kesätauon jälkeen jatkamme sauvakävelyä syksyllä, joista ilmoitetaan 

myöhemmin.

Digi-kerhon toiminta pienryhmissa 

Tavoitteena on, etta kaikki oppivat kayttamaan niita laitteita, jotka tuntevat 

omakseen. Mukaan voi tulla, vaikkei olisi mitaan kokemusta digitaalisten 

laitteiden kaytosta. Kerho kokoontuu Hollolan paakirjaston kokoustilassa. 

Toiminta kaynnistyy ke 12.1.2022 klo 10:00 - 12:00 ja tasta eteenpain 

kokoontumisajat loytyvat verkkosivuillamme. 

Ryhmat ja opastajat: alykannykka / Jouko Heinamaa, valokuvien kasittely / 

Mauri Kalima ja facebook / Tero Heinonen. 

Uusia digi-ryhmia perustetaan aina tarpeen mukaan ja kun opastajia loytyy. 

Ehdotuksia uusista aiheista otetaan mielellaan vastaan. Kerhossa saa 

opastusta myos kannykan, tabletin ja tietokoneen hankinnassa seka ohjelmien 

asennuksessa. Opastamme myos nettiyhteyksien ja niihin kuuluvien laitteiden 

toimintakuntoon saattamisessa 

Tietovisakerho kokoontuu kerran kuussa torstaisin.
Voitte virkistää aivojanne ja kaivaa muistilokeroistanne arvokkaita tietoja kerran 
kuussa 2022 kevätkaudella. Jatkossa syyskaudella voimme kokoontua kaksi 
kertaa kuussa, jos on kiinnostusta.
Tietovisakerhossa ratkotaan ohjaajan laatimia kysymyksiä ryhmätyönä ja 
leikkimielellä. Lopuksi käydään yhdessä oikeat vastaukset läpi.
Vetäjänä toimii Eija Jokinen puh. 050 490 6199 tai jokinen@phnet.fi
Kerho kokoontuu kirjaston Tapahtumatorilla.

Tämän ja vuosien 2020 ja 2021 Jäsentiedotteet ovat tehneet: Tekstin 
kokosi Aimo Ohtonen, sen siirsivät paino-ohjelmaan Mauri Kalima ja 
Konsta Lehtonen.
Valokuvat: Raili Koivisto, Mauri Kalima ja Aimo Ohtonen



Tapahtumakalenteri 2022

Otamme huomioon tapahtumissa kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset. 

Muutoksista ja mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla 

ja Senioripostilla. 

ti 4.1. 

ti 11.1. 

ke 12.1.

ti 18.1. 

ke 19.1. 

to 20.1. 

ti 1.2. 

ti 8.2. 

ti 15.2. 

ke 16.2. 

to 17.2. 

ti 1.3. 

ti 8.3. 

to 10.3 

ti 15.3. 

ke 16.3. 

ti 29.3. 

to 31.3 

ti 5.4. 
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Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Lounastapaaminen / Mikko Niipala kertoo Niipalan luomutilasta.

Digi-kerho, klo 9–12 Hollolan pääkirjastolla. 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Retki Teerenpelin ravintola-, panimo- ja tislaamoyrityksen. 

Tietovisakerho, klo 13–15 Hollolan kirjaston Tapahtumatorilla. 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Lounastapaaminen / vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson. 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Digi-kerho, klo 10–12 Hollolan pääkirjastolla. 

Tietovisakerho, klo 13–15 Hollolan kirjaston Tapahtumatorilla. 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Kevätkokous / lounastapaaminen. Teemu Kinnari kunnan ajankohtaiset

asiat.

Operetti Iloinen leski Kansallisooppera Helsinki. TÄYNNÄ! 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Digi-kerho, klo 10–12 Hollolan pääkirjastolla 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Tietovisakerho, klo 13–15 Hollolan kirjaston Tapahtumatorilla. 

Piirin kevätkokous Lahti. 

Lounastapaaminen / Sakari Orava ja Tarja Lappalainen. 

Digi-kerho, klo 10–12 Hollolan pääkirjastolla 

ti 12.4. 

ke 13.4. 
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to 14.4 

ti 19.4. 

2–7.5.

ti 3.5. 

Tietovisakerho, klo 13–15 Hollolan kirjaston Tapahtumatorilla 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Eurooppa-matka Italia-Slovenia-Kroatia. Lisätietoja nettisivulla. 

Liikuntatiimi klo 10, lähtö on toimintapuiston edestä. 

Lounastapaaminen / Mahdollinen esitelmä ilmoitetaan 

Senioripostilla.

Tietovisakerho, klo 13–15 Hollolan kirjaston Tapahtumatorilla 

Piirin kesäpäivä Hattula panssariprikaati. 

Savonlinnan oopperajuhlat, Giuseppe Verdi Aida. Lisätietoja 

nettisivulla. 

Alpit, Matka Alppien postikorttimaisemiin, hotelli Zell am Seessa, 

josta retkia vuorille, Berchtesgadeniin, Salzburgiin, Muncheniin. 

Ohjelma taydennetaan syyskuussa ja siita tiedotetaan yhdistyksen nettisivuilla ja 

senioripostilla. 

Lounastapaaminen/ Mahdollinen esitelmä ilmoitetaan Senioripostilla 

Piirin strategiapäivä Lammi. 

Lounastapaaminen/ Mahdollinen esitelmä ilmoitetaan Senioripostilla. 

Lounastapaaminen/ Syyskokous 

Piirin syyskokous Kuhmoinen. 

Joululounas. 

Tervetuloa mukaan iloiseen senioritoimintaan! 
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ti 10.5. 

to 12.5 

ti 7.6. 

4–5.7. 

28.8–2.9. 

ti 13.9. 

ke 21.9. 

ti 11.10. 

ti 8.11. 

ke 16.11. 

ti 14.12. 



Valamo, Vanha kirkko

Sairakkalan järvi

Kastarin maitolava

Rohkeasti seniorikävely ja -tapahtuma



Geopark-retki

Pihantien taukopaikka

Ensiapukoulutus, Arttu Kumpulainen



______ J I 

Laakariasema 
ALFA 

Kansankatu 7, 
15870 Hollola 

www.laakariasemaalfa.fi 

Tule 
kokeisiin! 

Varaa aika 

040 751 3774 

Pitkiillii kokemuksella 

ja suurella sydiimellii 

liiiikiirin vastaanotto ja 

laboratoriopalvelut 

A HOLLOLAN 
TAPTEEKKI 

Ammattitaitoista ja 

ystavallista apteekkipalvelua 

Hollolan Prisma-keskuksessa. 

Tervetuloa! 

Meilta mm. laakehoidon tarkistus- ja annosjakelupalvelut 

Kansankatu 8, 15870 Hollola 
puh. (03) 878 610 
Kotisivu ja verkkokauppa: 
www.hollolanapteekki.fi 

Avoinna: 
ma-pe 8.30 - 19 

la 9 - 16 
SU 12 - 16 

I l _____ _ 
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