
Kemin kansalliset seniorit ry 

 

Toimintakertomus 2019 

 

1.    Yleistä 

 

       Vuosi 2019 on yhdistyksemme 45. toimintavuosi. 

       Toimintavuoden aikana yhdistys on jäjestänyt 83 erilaista tapahtumaa, tapaamista , kokousta ja 

       koulutusta ja niihin on osallistunut yhteensä 1103 yhdistyksemme jäsentä. 

       Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 74. 

       Ohjelmatarjontaa on pyritty pitämään monipuolisena, jotta mahdollisimman moni jäsen löytäisi  

       itseään kiinnostavan asian ja saapuisi tilaisuuksiimme. Kuluneena vuotena ohjelmistossamme  

       olemme huomioineet, että yhdistyksemme täytti 45 v. ja Kemin kaupunki 150 v. 

 

2.    Talous 

 

       Yhdistyksen taloudenhoidosta on vastannut taloudenhoitaja Seppo Taponen yhdessä hallituksen  

       kanssa. 

       Pääasiallinen rahoituksemme lähde on ollut jäsenmaksutuotot. Kemin kaupunki on avustanut  

       kaikkia eläkeläisjärjestöjä samansuuruisella rahasummalla. Lisäksi yhdistyksen taloudessa  

       ovat apuna olleet käsitöiden myyntitulot ja arpajaiset, joita on järjestetty yhteisissä tapaami- 

       sissa. 

 

3.    Järjestötoiminta 

 

       Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.3.2019 ja syyskokous 24.10.2019 

 

       Puheenjohtajana on toiminut Marja-Leena Laitinen ja syyskokous valitsi hänet jatkamaan  

       vuodeksi 2020. 

 

       Puheenjohtajame on ollut liiton valtuuston jäsen. 

 

       Lapin kansallisten senioripiirin hallituksessa ovat yhdistystämme edustaneet Marja-Leena  

       Laitinen ja Mirja Kukka. Heidät valittiin jatkamaan vuodeksi 2020. 

       Piirihallitus on kokoontunut 4 kertaa. 

 

       Yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt. 

       Marja-Leena Laitinen      puheenjohtaja 

       Mirja Kukka                    sihteeri 

       Niilo Nykänen                 varapuheenjohtaja 

       Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo  retkeilykerhon vetäjä 

       Seppo Mäkitalo               jäsen-,verkkovastaava ja tiedottaja 

       Jorma Tyynelä 

       Leila Juntikka 

       Pentti Rauhala 

       Marjatta Valli 

 

       Hallituksen ulkopuolisina ovat osallistuneet 

       Seppo Taponen              taloudenhoitaja 

       Pirkko-Liisa Kukka       vanhusneuvoston jäsen   (kevätkauden) 

       Eira Hakasalo                             ”                         ( jatkoi syyskaudelta) 

 



         Hallitus on kokoontunut 10 kertaa. 

         Hallituksen jäsenet ovat toimineet aktiivisesti ja osoittaneet vastuullisuuttaan saamastaan  

         luottamustehtävästä. Yhdistystoiminnassa  on edellisten lisäksi toiminut aktiivinen jouk- 

         ko jäseniä, jotka ovat pyyteettömästi antaneet apuaan niin isoissa kuin pienissäkin asioissa. 

         Näin he ovat omalla toiminnallaan tukeneet ja varmistaneet toiminnan jatkumisen. 

 

         Toiminnan tarkastajina ovat toimineet  

         Leskio Marko ja Lea Leminaho 

         Varatoiminnantarkastajina Mäkitalo Eija ja Marja-Liisa Hynninen 

 

         Piirikokouksia 4.4. 2019 Muoniossa ja 7.11.2019 Kemijärvellä. 

         Edustajina ovat olleet Leila ja Tuomo Juntikka ja varalla Marja-Leena Laitinen ja Mirja 

         Kukka. 

 

4.     Harrastus- ja virkistystoiminta 

 

4.1   Kuukausitilaisuudet 

        16.1    Ikäihmisten palvelut/ Riitta Nahkiaisoja 

        30.1    Edunvalvonta/ Hannu Pirkola OP 

        13.2    Lumilinnavierailu/ hartaus Heikki Koivisto 

        27.2    Vierailu Linjan Kukkaan/Kukkaiskieli 

        13.3    Majakan toiminnasta esittely/Aila Rytkönen 

        27.3    Punaviineistä tietoa/Maija Taponen ja Mirja Kukka 

        10.4    Tutustuminen Kemin valokuvanäyttelyyn 

        24.4    Perinteinen Buffet ja vapaata seurustelua 

        22.5    Veitsiluodon kalapaikka 

        25.9    Poliisin työ tänä päivänä/  M.Muranen 

        9.10    Elokuvissa käynti 

        24.10  Katsaus Kemin tilanteeseen/Jukka Vilen 

        6.11    Minun Kemini/Filmi Kemistä/Liisa Nykänen 

        20.11  Kun suru kohtaa/Liisa Väisänen 

        4.12    Pikkujoulu 

        18.12  Seurakuntakeskuksessa joululaulut/kanttori Pärkkä 

    

4.2   Muita osallistumisia, edustamisia ja koulutusta 

       11.2    Työryhmän kokous 

       18.2    AMK/Pränni 

       20.2    Digikoulutus 

       16.5    Digikoulutus 

        8.10   Vierailu Lottien virkistysviikolle 

       10.10   Seniorimessut 

       13.10   Kädentaitomessut Oulussa 

       14.11   Digikoulutus 

 

4.3   Matkailu ja retket 

       16.2  Teatterimatka Rovaniemelle/Hovinpohja 

       15.5  Retki Tornionjoen varrelle 

       11.9  Retki kotieläinpuisto Argadiaan 

 

4.4   Kerhotoiminta 

        Yhdistyksessämme  on toiminut 3 kerhoa 

 



         Näprääjät 

         Kerhon vetäjinä ovat toimineet Maija Taponen ja Mirja Kukka. 

         Kerhon pääasiallinen toiminta keskittyy erilaisiin käden taitoihin. 

'        Kokoontumiset kerran viikossa maanantaisin 10-12 ja kokoontumiskertoja on ollut 27. 

         Näprääjät ovat osallistuneet erilaisiin messutapahtumiin ja ottaneet sieltä mallia tuotteisiinsa  

         ja toimintaansa. 

 

         Retkeilykerho 

         Kerhon vetäjänä on toiminut Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo. 

         Kerhon tehtävänä  on suunnitella ja toteuttaa erilaisia retkiä ja tapahtumia useimmiten Kemin 

         ulkopuolelle. 

         Kokoontumiset ovat olleet kerran kuukaudessa ja kertoja on ollut 8. 

 

         Kirjallisuuspiiri 

         Kirjallisuuspiirin kokoonkutsujana on toiminut Mirja Kukka. 

         Kerhon tarkoitus on tutustua eri kirjallisuuden lajeihin, esitellä uutuuksia ja vaihtaa mieli- 

         piteitä luetuista kirjoista. 

         Kokoontumiskertoja on ollut 8 

 

5.      Tiedottaminen 

 

         Ilmoitislehtenä on ollut paikallislehti Lounais-Lappi. 

         Yhdistyksen verkkosivujen hoitajana on ollut Seppo Mäkitalo. Tiedottaminen on ollut asi- 

         allista ja ajankohtaista selkein tekstein ja kuvin. Muutoksista on tiedotettu nopeasti. 

         Verkkosivuosoite http://kemi.senioriyhdistys.fi 

          Kevään ja syksyn toiminnasta on jokainen jäsen saanut erillisen tiedotuslehtisen, jossa on  

          ollut informaatiota yhdistyksen toiminnasta. Lisäksi tiedotuslehtisessä on julkaistu yhdis-     

          tyksen toimihenkilöt henkilötietoineen  

          Ohjelmalehtinen on toiminut myös informaationa yhdistyksen ulkopuolelle. 

          Liittomme Patina-lehti on jokaisen jäsenen käytettävissä siten, että sinne voi tarjota juttuja  

          painettavaksi omasta toiminnasta tai jostakin kiinnostavasta tai ajankohtaisesta asiasta. 

          Laajasti ottaen tiedottaminen on ollut myös sitä, että jokainen jäsen on toiminut omalta osal- 

          taan yhdistyksen tiedottajana. 

 

6.       Suhteet ulospäin 

 

          Kemin vanhusneuvostossa on edustajanamme ollut alkuvuoden Pirkko-Liisa Kukka ja loppu- 

          vuoden Eira Hakasalo. Siellä käsitellyt asiat edustajamme ovat tuoneet yhdistyksemme  

          tiedettäviksi. 

          Yhteistyömme Kemin VPK-säätiön kanssa sekä Kemin paikallisen Kokoomuksen kanssa on 

           ollut erittäin hyvää ja siitä kiitos paikallisille päättäjille. 

           Kemin Majakan kanssa yhteistyö on ollut kaiken aikaa hyvää ja toimintaamme huomioivaa. 

           Kemin kaupungin ja Kemin seurakunnan kanssa yhteistyö on sujunut totutulla tavalla hyvin. 

           Muihin kaupungin eläkeläisjärjestöihin yhteydenpito on ollut yksittäisten jäsenten kesken ta- 

           pahtuvaa. 

           Yhteistyö myös toisten kansallisten senioriyhdistysten välillä on luontevaa ja jatkuvaa. 

 

           Yhteistyö ja yhteistyökumppanit ovat erittäin tärkeitä jokaisen järjestön toiminnassa. Ne ovat 

           tukijoita, informaation antajia ja sen lisäksi avartavat näkemyksiämme ja katsantokanto- 

           jamme. Onhan yksi toimintamme johtoajatuksia pysyä ajassa mukana ja olla omalla panok- 

           sellamme vaikuttamassa yhteiskuntamme kehitykseen. 

           Yhteisesti suuri kiitos kaikille yhdistystämme tukeneille. 

http://kemi.senioriyhdistys.fi/


 

7.        Yhteenveto vuodesta 

          Toiminta on ollut monipuolista ja vilkasta. Vuoden aikana on esillä ollut vuoden erikoi- 

          suudet, yhdistyksen 45 vuotta ja Kemin 150 vuotta. Ohjelmien sisällöt ovat vaihdelleet asi- 

          allisesta viihteelliseen ohjelmaan.  

          Suuria haasteita vuoden aikana ovat olleet tilakysymyksen järjestäminen ja jäsenkehitys.      

          Nämä haasteet todennäköisesti jatkuvat myös tulevina vuosina. 

          Hallitus kiittää kaikkia jäseniään aktiivisesta osallistumisesta ja kannustuksesta. 

 

 

          Kemin kansalliset seniorit ry 

          Hallitus 

 

          

 

 

    


