
       Järvenpään kansalliset seniorit ry               

TOIMINTAKERTOMUS 2021

Yleistä
Järvenpään kansalliset seniorit ry kuuluu jäsenenä Uudenmaan kansalliseen senioripiiriin ja
sitä kautta Kansalliseen senioriliittoon. Yhdistyksemme toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistyksen toiminnassa on noudatettu Kansallisen senioriliiton arvoja, jotka ovat
elämänmyönteisyys, itsensä ja toisten arvostaminen, vastuu itsestä ja muista, suoraselkäisyys
sekä perinteiden kunnioittaminen.

Yhdistyksen 49. toimintavuosi päästiin aloittamaan  helmikuussa koronarajoituksista
johtuen.  Ohjelmaan ovat kuuluneet jäsentapaamiset parillisten viikkojen torstaisin.
Ne järjestettiin Teams-luentoina.  Toukokuussa pääsimme järjestämään lähitapaamiset.
Kerhot aloittivat toimintansa omien ohjelmiensa mukaan, osa pääsi aloittamaan  syksyllä.  
Golfkerho pystyi toimimaan normaalisti lukuunottamatta pelimatkan peruuntumista.  
Syksyn ohjelman saimme järjestää normaalisti. Kokoontumiset olivat seurakuntasalissa sekä
Myllytien toimintakeskuksessa.

Hallitus perusti Kehittämistyöryhmän, joka laati selvityksen yhdistyksen tilasta ja teki esityksiä
toiminnan kehittämiseksi.  Näitä esityksiä on pyritty ottamaan huomioon toiminnan suunnitte-
lussa.
Vuosi 2022 on yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi ja sitä suunnittelemaan perustettiin juhlatoimi-
kunta.

Tilastotietoa
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 334 (312 vuoden 2020 lopussa) Vuoden aikana
yhdistykseen liittyi 52 (20) ja poistui 30 (23). Jäsenistä naisia oli 223 (202) ja miehiä 111 (110).
Jäsenten keski-ikä oli 75 (75).  Kaikkien senioriliittoon kuuluvien yhdistysten jäsenten keski-ikä oli 
77.

Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.3.2021 Teamsin välityksellä. Puheenjohtajana toimi 
Leena Peltosaari. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle sekä päätti tilikauden tuloksen kirjaamisesta edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.  
Hallitukselle myönnettiin valtuudet nimetä osanottajat Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n 
kokouksiin.

Sääntömääräinen syyskokous  pidettiin 4.11.2021 Myllytien toimintakeskuksessa. Puheenjohtajana 
toimi Paavo Peltosaari. Kokous hyväksyi hallituksen vuodelle 2022 laatiman toimintasuunnitelman
ja talousarvion sekä vahvisti jäsenmaksun suuruuden. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi,
jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, valittiin Mirja Vakkuri. Hallituksen jäseniksi
valittiin Pirjo Elfving, Tarja Helameri, Jouko Lahti, Atso Taipale, Tuula Törmänen, Lars-Erik 
Wilskman, Leena Peltosaari (uusi) ja Eivor Kotilainen (uusi). Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka 
Virkki ja Pekka Raittila, varalle Juhani Kautto ja Martti Jaatinen.



Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa (9).  Hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana
Mirja Vakkuri, varapuheenjohtajana  Atso Taipale, sihteerina Sirkka Haaparanta, jäseninä Jouko 
Lahti, Tuula Törmänen, Pirjo Elfving, Tarja Helameri, Lars-Erik Wilskman ja kokouksiin kutsuttuna
oli jäsenrekisterivastaava Pekka Raittila.  Taloudenhoitajana toimi Mirja Vakkuri ja
juhlavastaavana Pirjo Elfving. Uusi 2021 hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 14.12.2020.

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n kevätkokous pidettiin 23.3.2021 Team-kokouksena.
Kokoukseen osallistuivat Mirja Vakkuri, Pekka Raittila, Lars-Erik Wilskman ja  Tarja Helameri. 
Syyskokous pidettiin 23.11.2021 Porvoossa. Kokoukseen osallistuivat Mirja Vakkuri, Pekka 
Raittila, Pirjo Elfving, Atso Taipale, Paavo Peltosaari, Leena Peltosaari. Piirin  hallitukseen valittiin 
Mirja Vakkuri, joka jatkaa myös piirin taloudenhoitajana. Yhdistyksemme  jäsenistä valittiin 
toiminnantarkastajiksi Jukka Virkki ja Pekka Raittila sekä varalle Jouko Lahti. 

Jäsentapaamiset
Ohjelmassa oli keväälle suunniteltu yhteensä 10 jäsentapaamista. Koronasta johtuen jouduttiin
kaksi ensimmäistä tapaamista peruuttamaan. Helmi-huhtikuun jäsentapaamiset pidetiin
Teamsin välityksellä. Jäsenistön digitaitojen karttuessa oli joka kerta osallistujia enemmän alkaen
23 osallistujalla ja viimeisessä Teams-luennossa oli jo 40 osanottajaa. Todellinen luku lienee
suurempi, koska useiden päätteiden äärellä oli  kaksi henkeä. Toukokuussa koronarajoitukset
höllenivät ja pystyimme järjestämään Vanhankylänniemessä perinteisen kävelytapahtuman ja 
kevätlounas nautittiin seurakuntasalissa. 

Syksylle oli suunnitelmissa 8 tapaamista, jotka kaikki saimme järjestettyä. Osa pidettiin
seurakuntasalissa ja osa Myllytien toimintakeskuksessa.
Syntymäpäiväjuhlat järjestettiin seurakunnan keittiön leipoman kakun merkeissä seurakunta-
salissa. Samassa tilaisuudessa jaettiin edellisenä vuotena jakamatta jääneet hopeiset ansiomerkit.
Lisäksi jaettiin senioriliiton 50-vuotisjuhlavuoden mitalit  Pekka Raittilalle ja Leena Peltosaarelle.
Paavo Peltosaarelle annettiin Senioriliiton korkein ansiomerkki, kultainen ansiomerkki.
Uusien jäsenten perehdyttämispäivä pidettiin 11.11.2021 Seuratalolla. Osallistujia oli 
jäsentilaisuuksissa yhteensä paikalla 581 jäsentä.

Retket, teatterimatkat ja konsertit
Korona-virus sotki koko vuoden suunnitelmat peruutuksista johtuen. Keväällä pystyttiin kuitenkin 
järjestämään kaksi Ateneumin nettiluentoa. Syksyllä tehtiin retki Porvooseen sekä teatterimatka 
Lahteen. Järjestäjänä toimi kulttuurikerho.  Ulkomaanmatka siirrettiin seuraavaan vuoteen
koronarajoitteiden johdosta. 
Joulukuussa osallistuttiin kirkkopyhään Porvoossa.

Kerhotoiminta
Kulttuuri- ja matkakerhon lisäksi yhdistyksessä toimi 6 kerhoa.  Golfkerho kokoontui 4 kertaa
ja osallistujia oli keskimäärin 20.   Keilakerho kokoontui syksyllä 14 kertaa, keskimäärin 7 pelaajaa.
Lukupiiri kokoontui 10 kertaa, keskimäärin 10 osanottajaa.  Muistikerho kokoontui 13 kertaa, 
osanottajia keskimäärin 11 henkeä.  Yhteiskuntakerho kokoontui 7 kertaa, joista kaksi oli
Teams-kokoontumisia  ja osanottajia keskimäärin16 henkeä. Uutena kerhona aloitti Lounaskerho,
joka ehti kokoontua kaksi kertaa. Tarkoituksena on kokoontua joka kerta eri ravintolassa ja
pisteyttää niiden taso. Paras ravintola julkistetaan keväällä 2022.  
Yhdistyksemme järjesti myös Uudenmaan kansallisen senioripiirin golfkilpailun Tuusulan
golfkentällä 31.8. Osallistujia oli 73 kilpailijaa  kahdestatoista yhdistyksestä. 



Kerhojen vetäjät
Golfkerho Pekka Raittila
Keilakerho Jaakko Uotinen
Lukupiiri    Ann-Mari Sintonen

Erkki Erkkilä
Muistikerho Annina Kanerva 

Kirsi Raittila 
Ulla-Maija Kämäri

Yhteiskuntakerho Atso Taipale
Lars-Erik Wilskman

Matkakerho Annina Kanerva
Kulttuurikerho Tuula Törmänen

Tuula Niskanen
Lounaskerho Pirjo Elfving

Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoimintaa ei ollut, osittain koronasta johtuen.

Muita tapahtumia
Eläkeläisneuvoston verkostokumppani Studio 123 on tarjonnut Hopeatähti-elokuvanäytäntöjä
edulliseen hintaan ja jäseniämme on osallistunut niihin kiitettävästi. Elokuvatarjonta on ollut
erittäin hyvä. Korona vaikutti näytäntöjen lukumäärään supistavasti.

Koulutus
Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n järjestämiin koulutustapahtumiin osallistuttiin
seuraavasti: Kiltakoulutukseen osallistui Pekka Raittila. Yhdistysten hallitusten jäsenten ja
toimihenkilöiden perehdyttämispäivään osallistui Pirjo Elfving.  Kisakallion kerho-ohjaajille 
järjestettyyn virkistys- ja koulutuspäivään osallistuivat Tuula Törmänen, Pirjo Elfving ja Mirja 
Vakkuri. Piirin suunittelupäivään osallistuivat Pirjo Elfving ja Mirja Vakkuri.  Kerhotoiminta 
yhdistyksissä koulutukseen osallistuivat Tuula Törmänen, Pirjo Elfving ja Mirja Vakkuri.  Piirin 
puheenjohtajatapaamiseen osallistui Mirja Vakkuri. Kilta-aluekoulutukseen osallistuivat Pekka 
Raittila ja Mirja Vakkuri. Yhdistyksen tiedottaminen ja viestintä -päivään osallistui Mirja Vakkuri.
Viestintäyhteyshenkilöiden neuvottelupäivään osallistuivat Pekka Raittila ja Mirja Vakkuri.
Senioriliiton järjestämään Yhdistysten tiedottajien koulutuspäivään osallistui Tarja Helameri.

Tiedottaminen
Tiedottaminen jäsenille on toiminut pääsääntöisesti sähköpostilla. Ohjelma- ja yhteystiedot 
painettuna jätettiin tekemättä, koska koronasta johtuen ohjelmien järjestäminen oli epävarmaa.
Ilman sähköpostiosoitetta oleville jäsenille tiedotteet on lähetetty tekstiviestillä ja kirjeitse.
Kotisivuja on kehitetty ja facebook on ollut jäsenten käytössä. Jäsenmaksulaskutus hoidettiin
senioriliiton Kilta-jäsenrekisterin kautta.

Jäsentapaamisista, retkistä ja kerhojen kokoontumisista on ilmoitettu Keski-Uusimaa ja
Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä.  Sääntömääräisten kokousten kutsut on lähetetty sähköisesti
jäsenille.

Huomionosoitukset
70, 80 ja 90 vuotta 2020 aikana täyttäneille lähetettiin onnittelut ja kirjallinen kutsu yhteiseen 
syntymäpäiväjuhlaan, joka pidettiin 21.10.2021 seurakuntasalissa. Poisnukkuneiden muistoa
on kunnioitettu  hiljaisella hetkellä jäsentapaamisissa. Jäsentilaisuuksien esiintyjiä on muistettu 
kukalla tai leipäkassilla.  Uusille jäsenille on lähetetty tervetuloviesti. 



Edustukset muissa järjestöissä
Järvenpään eläkeläisneuvostossa yhdistystä on  31.7.2021 saakka edustanut puheenjohtajana Leena 
Peltosaari  (varalla Jukka Virkki) ja jäsenenä Pekka Raittila (varalla Matti Kuortti). 
Valtuustoryhmien edustajana toimi jäsenemme Lars-Erik Wilskman. 1.8.2021 lähtien yhdistystä
edustaa Lars-Erik Wilskman varapuheenjohtajana (varalla Pekka Raittila).
Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvoston jäsenenä toimivat Jouko Lahti ja  Leena Peltosaari 
eläkeläisneuvoston jäsenenä. Syksystä alkaen asiakasneuvostoon valittiin Lars-Erik
Wilskman. Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry:n kehittämässä projektissa 
”Mummonmarkan vartijat”  olivat mukana jäsenemme Leena Peltosaari, joka toimi myös
yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana, sekä Tarja Helameri ja Lars-Erik Wilskman.
Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallituksen jäsenenä toimi Kari Raveala.
Pekka Raittila nimettiin Järvenpään digiverkostoon yhdistyksen edustajaksi.
Leena Peltosaari edustaa yhdistystä Kehittäjäryhmän ikäihmisten ruokapalveluissa.
Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n toiminnantarkastajina ovat toimineet Jukka Virkki
ja Pekka Raittila ja varalla Jouko Lahti.
Paavo Peltosaari on ollut Kansallinen senioriliitto ry:n varapuheenjohtaja, RoSe ohjausryhmän
puheenjohtaja, RoSe johtoryhmän puheenjohtaja ja Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n
hallituksen kokouksissa hänellä on ollut läsnäolo- ja puheoikeus.

Talous
Jäsenmaksuna on kerätty 25,00 €/jäsen ja 20,00 €/jäsen yli 85-vuotiailta.  Senioriliitolle tästä
tilitetään 15,00 €/jäsen.  Järvenpään kaupungin antama vuosiavustus oli vuonna 2021 800,00 €.
Uudenmaan kansallinen senioripiiri myönsi avustusta kohonneisiin tilakustannuksiin
600,00 €, Tarkemmat tiedot taloudesta ilmenee tilinpäätöksestä.

Voitonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos 520,45 € kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

 


