
Kemin kansalliset seniorit ry 

 

Toimintakertomus 2020 

 

1. Yleistä 

 

Vuosi 2020 oli yhdistyksemme 46 toimintavuosi.  

Toimintavuosi oli kokonaisuudessaan aivan poikkeava maailmanlaajuisen pandemian 

vuoksi. Rajoitukset toimintaan ja kokoontumisiin alkoivat maaliskuun aikana ja 

jatkuivat vuoden loppuun asti. Siitä huolimatta erilaisia kokoontumisia on ollut 

kaikkiaan 60 ja niissä osallistujia on ollut 425 henkilöä. Kokoontumiskerroissa 

tapahtui laskua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta suurin lasku tapahtui 

osallistujien määrässä. Jäsenemme noudattivat valtiovallan antamia ohjeita, 

ja se näkyy selvänä laskuna osallistujamäärässä. 

Ohjelmatarjonta on noudattanut edellisten vuosien mukaisesti, asiaa ja viihdettä. 

Vaikka vuosi on ollut vaikea monella lailla, on siinä ollut hyviäkin puolia. Digi-

osaaminen ja sen moninaisen käytön mahdollisuudet on ollut pakko opetella nyt 

poikkeusaikana, on havaittu sen hyvät puolet ja havaittu myöskin, että ikäihmisetkin 

oppivat digiasioita, kun vain uskovat itseensä ja uskaltautuvat kokeilemaan. Vuoden 

aikana monet kokoukset toteutettiinkin Teams-kokouksena tai hybridikokouksena.  

Koronatilanteen vuoksi toiminta päätettiin lopettaa 18.3 kevätkaudelta, mutta tilanne 

ei korjautunut syksyn toiminnan alkaessa, joten lopettamispäätöstä on jouduttu 

jatkamaan erikoisesti kuukausitilaisuuksien ja matkojen ja retkien osalta. 

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 67. 

 

2. Talous 

Yhdistyksemme taloudesta on vastannut taloudenhoitaja Seppo Taponen yhdessä 

hallituksen kanssa. Pääasiallinen rahoituksemme lähde on ollut jäsenmaksutuotot. 

Kemin kaupunki on avustanut eläkeläisjärjestöjä kutakin samansuuruisella 

rahasummalla. Lisäksi käsityökerho Näprääjien tekemät käsityöt ja niiden myynti 

ovat olleet avustaneet yhdistyksen taloutta. 

 

3. Järjestötoiminta 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.3.2020 ja syyskokous 

11.11.2020 

 

Puheenjohtajana on toiminut ansiokkaasti Marja-Leena Laitinen ja syyskokous valitsi 

hänet jatkamaan vuodeksi 2021. Puheenjohtajamme on ollut liiton valtuuston jäsen. 

Lapin kansallisen senioripiirin hallituksessa ovat yhdistystämme edustaneet Marja-

Leena Laitinen ja Mirja Kukka. Heidät valittiin jatkamaan vuodelle 2021. 

Piirihallitus on kokoontunut 7 kertaa ja osa kokouksista on toteutettu Teams-

kokouksena. 



 

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, tiedottaja 

Jorma Tyynelä 

Leila Juntikka 

Pentti Rauhala 

 

Hallituksen ulkopuolisina ovat osallistuneet 

Seppo Taponen taloudenhoitaja 

Eira Hakasalo vanhusneuvoston jäsen 

 

Hallitus on kokoontunut 8 kertaa 

Hallituksen jäsenet ovat olleet aktiivisia ja aloitteellisia poikkeusvuodesta huolimatta 

ja osoittaneet vastuullisuuttaan saamastaan luottamustehtävästä.  

Hallituksen lisäksi yhdistyksessämme on toiminut aktiivinen joukko ihmisiä, jotka 

ovat pyyteettömästi antaneet apuaan niin isoissa kuin pienissäkin asioissa. Ideoillaan 

ja toiminnoillaan he ovat omalta osaltaan tukeneet ja varmistaneet toiminnan 

jatkumisen. 

 

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Leskio Marko ja Helske Kalle. 

Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Mäkitalo Eija ja Juntikka Tuomo 

 

Piirikokous 17.11.2020 Teams-kokouksena  

Edustajina Leila ja Tuomo Juntikka ja varalla Marja-Leena Laitinen ja Mirja Kukka 

 

4. Harrastus- ja virkistystoiminta 

 

4.1 Kuukausitilaisuudet 

15.1 Linnut/ Seppo Mäkitalo 

5.2 Hyvinvointipisteen esittely/Kati Tiitinen ja 2 opiskelijaa 

19.2 Vanhustyö/Rita Oinas 

11.3 Kemin merimatkailu/ Olli Ahonen 

24.2 Lumilinnavierailu ruokailuineen 

16.9 Veitsiluodon kalapaikka tarjoiluineen/Maija ja Seppo Taponen 

30.9 Vapaan seurustelun merkeissä laulellen 

14.10 Koronatilanteen infoa 

28.10 Vapaata seurustelua 

4.2 Muita osallistumisia, edustamisia ja koulutustilaisuuksia 

17.11 Piirin järjestämä Digi-koulutus 



18.11 Liittokokous Teams-kokouksena 

4.12 Yhdistyksen järjestämä Digi-koulutus 

15.12 Joulupakettien jako yhdistyksen kaikille jäsenille  

 

4.3 Matkailu ja retket 

Suunnitellut matkat ja retket jouduttiin perumaan pahenevan koronatilanteen vuoksi. 

 

4.4 Kerhotoiminta 

Yhdistyksessämme on toiminut 4 kerhoa 

 

Näprääjät 

Kerhon vetäjinä ovat toimineet Maija Taponen ja Mirja Kukka 

Kerhon toiminnassa korostetaan erilaisia kädentaitoja. 

Kokoontumiset kerran viikossa ja kokoontumiskertoja on ollut 22. 

Retkeilykerho 

Kerhon vetäjänä on toiminut Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo. 

Retkeilykerho ideoi ja toteuttaa yhdistyksen retket ja matkat lähialueelle ja 

kauemmaksikin. 

Kokoontumiset kerran kuukaudessa ja kokoontumiskertoja on ollut 4 

 

Kirjallisuuspiiri 

Kirjallisuuspiirin kokoonkutsujina ovat toimineet Mirja Kukka ja Maija Taponen 

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

mielipiteitä luetuista kirjoista. Kokoontumiskertoja on ollut 4 

 

Ukkokerho 

Ukkokerhon vetäjänä on toiminut Niilo Nykänen 

Kerhon toimintaideana on vaihtaa ajatuksia kulloisista ajankohtaisista asioista, 

sosiaalista kanssakäymistä miesten kesken. Kokoontumiskertoja on ollut 4 

 

5. Tiedottaminen 

Ilmoituslehtenä on ollut paikallislehti Lounais-Lappi 

Yhdistyksen verkkosivujen hoitajana on ollut Seppo Mäkitalo ja verkkosivuosoite on 
http://kemi.senioriyhdistys.fi 
Tiedottaminen on ollut selkeää, ajankohtaista kuvin ja tekstein. Muutokset on 

tiedotettu nopeasti. 

Ohjelmalehtinen , joka on painettu jäsenille kevään ja syksyn toiminnasta, on 

koronan vuoksi syksyn osuudelta jätetty painattamatta, koska toiminta oli vielä 

syksyn osalta epävarmuutta täynnä. 

Patina lehti on jokaisen jäsenen käytettävissä. Siihen voi tarjota jokainen omia 

juttujaan niistä asioista, jotka katsoo tärkeiksi. 

Ja laajasti ajatellen tiedottaminen on yhdistyksessämme jokaisen asia. Me kaikki 

omalla toiminnallamme olemme yhdistyksemme tiedottajia. 

http://kemi.senioriyhdistys.fi/


6. Suhteet ulospäin 

Kemin vanhusneuvostossa on edustajanamme ollut Eira Hakasalo. Siellä käsitellyt 

asiat edustajamme tuo tietoomme. Kiitos siitä. 

Yhteistyömme Kemin VPK-säätiön ja Kemin Kokoomuksen kanssa on ollut erittäin 

hyvää ja siitä kiitos paikallisille toimijoille. 

Kemin Majakan kanssa yhteistyömme on jatkunut hyvin toimintamme huomioiden. 

Kemin kaupungin ja Kemin seurakunnan kanssa yhteistyö on jatkunut totutulla 

tavalla. 

Yhteistyö muiden kansallisten senioreiden välillä on luontevaa ja jatkuvaa. 

Muiden eläkeläisjärjestöjen kesken yhteistyö on yksittäisten jäsenten kesken 

tapahtuvaa. 

Toimintamme johtoajatuksena on pysyä ajassa mukana ja näin olla omalta osaltamme 

vaikuttamassa yhteiskunnan päätöksentekoon. Yhteistyö ja yhteistyökumppanit ovat 

siis jokaiselle yhdistykselle ja yksittäiselle jäsenelle erittäin tärkeitä. Niinpä yhteisesti 

suuri kiitos kaikille yhdistystämme tukeneita. 

 

7. Yhteenveto vuodesta 

Kaikki aikaisemmin koetut ongelmamme ja vaikeutemme, tilakysymys, jäsenkehitys,  

monipuolisen ohjelman löytäminen tuntuvat nyt pieniltä vaikeuksilta tämän vuoden 

koronatilanteen rinnalla. Toiminta on pakostakin muodostunut poukkoilevaksi ja 

suunnitelmia ei ole voinut tehdä. Tilanteeseen on täytynyt vain sopeutua ja tehdä 

kussakin hetkessä parhaansa. 

Hyvä esimerkki siitä, kuinka sopeuduimme vallitsevaan tilanteeseen, oli pikkujoulun 

peruuntumisen vuoksi pienen lahjakassin jako henkilökohtaisesti jokaiselle 

jäsenellemme. 

Uskomme, että tämä nykyinen tilanne muuttuu ja voimme toteuttaa sitä monipuolista, 

asiaa ja viihdettä sisältävää ohjelmatarjontaa. 

Hallitus kiittää kaikkia jäseniään aktiivisesta osallistumisesta ja kannustaa jäseniään 

optimismiin. 

 

 

Kemin kansalliset seniorit ry 

Hallitus 

 

 


