Kemin kansalliset seniorit ry

Toimintakertomus 2017
1.

Yleistä
Vuosi 2017 oli yhdistyksemme 43. toimintavuosi.
Kokoontumisemme ovat olleet koko vuoden ajan Kemin Pirtin tiloissa, josta
lämmin kiitos Kemin VPK-säätiölle.
Liikuttava Liittokokous oli Rovaniemellä 16-18.6.2018. Liittokokousjärjestelyihin yhdistyksemme jäsenet osallistuivat aktiivisesti.
Toimintavuoden aikana järjestimme 80 erilaista tapahtumaa, tapaamista ja kokousta
ja näihin osallistui 1047 jäsentä.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 80 jäsentä
Tilaisuuksien aiheissa olemme pyrkineet huomioimaan liittomme teemoja ”Seniorit ajassa
mukana” ja ”Seniorit nettiajassa” sekä muistamaan professori Jaakko Valvanteen kehotus:
” Älä ota vanhenemista liian vakavasti”. Ystäväpalvelu ja toistemme auttaminen ja huomioiminen on ollut itsestään selvää toiminnassamme.
Aivan erikoisen vuodesta 2017 teki se, että Suomi juhli itsenäisyytensä 100-vuotta.
Tämä näkyi yhdistyksemme toiminnassa koko vuoden ajan pienempinä ja isompina
tapahtumina. Oli Kalevalakorujen ja kansallispukujen esittelyä. Pikkujoulua juhlimme
itsenäisyys 100 merkeissä juhlallisesti. Vuoden aikana toimme esille perinneruoka-asiaa
ja Suomen maakunnat erikoispiirteineen olivat kuukausitilaisuuksissa esitteltyinä.
Sen lisäksi olemme osallistuneet järjestönä näkyvästi erilaisiin kaupungissamme järjestettyihin tapahtumiin.

2.

Talous
Yhdistyksen taloudenhoidosta on vastannut taloudenhoitaja Seppo Taponen yhdessä hallituksen kanssa.
Toimintamme pääasiallinen rahoituslähde on jäsenmaksutulot ja Kemin kaupunki on avustanut kaikkia eläkeläisjärjestojä pienellä samansuuruisella summalla.

3.

Järjestötoiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.3 2017 ja syyskokous 25.10.2017
Kemin Pirtin tilassa.
Puheenjohtajana on toiminut 2017 Marja-Leena Laitinen ja syyskokous valitsi hänet
jatkamaan vuodeksi 2018.
Lapin kansallisen senioripiirin hallituksessa ovat yhdistystämme edustaneet puheenjohtaja
Marja-Leena Laitinen ja sihteeri Mirja Kukka ja syyskokous valitsi heidät jatkamaan vuodeksi
2018.
Piirihallitus on kokoontunut 6 kertaa
Liittokokousta valmisteleva työryhmä on kokontunut liki 20 kertaa.

2017 yhdistyksen hallituksessa ovat olleet seuraavat henkilöt
Marja-Leena Laitinen
puheenjohtaja
Mirja Kukka
sihteeri
Pentti Rauhala
varapuheenjohtaja
Martti Husa
Niilo Nykänen
Jorma Tyynelä
Marjatta Valli
Hallituksen ulkopuolisina ovat osallistuneet
Maija-Liisa Kerovirta
jäsenvastaava
Pirkko-Liisa Kukka
vanhusneuvoston jäsen
Seppo Mäkitalo
verkkovastaava
Seppo Taponen
taloudenhoitaja
Hallitus on kokoontunut 8 kertaa.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat toimineet aktiivisesti ja osoittaneet vastuullisuutta saamastaan luottamustehtävästä.
Lisäksi hallituksen apuna on ollut joukko aktiivisia jäseniä, jotka pyyteettömästi ovat jatkuvasti antaneet apuaan niin pienissä kuin isommissakin asioissa ja täten edesauttaneet
yhdistyksemme toiminnan jatkumista.
Kaikille toimijoille lämmin kiitos.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet
Marko Leskio ja Lea Leminaho
Varatoiminnantarkastajat Leila Juntikka ja Esko Vilen
Lapin kansallisen senioripiirin piirikokous pidettiin Muoniossa 28.3.2017 ja 14.11.2017
Kemissä. Piirikokousedustajat ovat olleet Maija ja Seppo Taponen ja varaedustajina
Marja-Leena Laitinen ja Mirja Kukka.
Kansallisen senioriliiton liittokokous oli Rovaniemellä 16-18.6.2017 ja sen järjestelyihin
yhdistyksemme osallistui aktiivisesti.
3.1

Jäsenasiat
Yhdistyksemme jäsenasioita on hoitanut Maija-Liisa Kerovirta. Hän on huolehtinut jäsenten muistamiset niin ilon kun surunkin hetkellä.

4.

Harrastus-ja virkistystoiminta.

4.1

Kuukausitapaamiset
18.1 Kemin Taidemuseovierailu, esittelijänä Tanja Kavasvuo
22 osall
1.2
Ensiaputeema
26 ”
15.2 Lumilinnavierailu ruokailuineen
27 ”
1.3
Kansallispuvut ja Kalevalakorut
22 ”
15.3 Sääntömäääinen kevätkokous
20 ”
29.3 Vierailu Pohjolan Sanomien lehtitaloon
29 ”
Alustajina päätoimittaja Kokkonen, P.Vuoinen ja L.Uusitalo Digiavusta

Piirin puheenjohtaja J.Juvonen
Buffet tarjoili ja yhteislaulua
Vierailu kirjastoon ja tutustuminen sen palveluihin
Kevätlaulajaiset
Turvallisuus ja liikennekäyttäytyminen, M.Muranen
Matka Karjalaan, P.Rauhala
Viron itsenäistyminen, I.Isotalo
Sääntömääräinen syyskokous
Asiakaspäällikkö Marja Kynsijärvi Kemin kaupungilta alustaja
8.11 Maakuntien esittelyä, M. Taponen ja M.Kukka
22.11 Maan äidit, Marjatta Virrankoski
13.12 Kemin seurakuntakeskuksessa joululaulutilaisuus, kanttori M.Tyni
12.4
26.4
10.5
13.9
27.9
11.10
25.10

34
19
31
34
30
28
28

Yht
4.2

”
”
”
”
”
”
”

33 osall
32 ”
28 ”
16/443

Muita yhteisä tapahtumia , osallistumisia ja edustamisia
16.1 Prännissä yhteinen tapaaminen ruokailun ja seurustelun merkeissä
28.3 Majakan myyjäiset
16-18.6 Liittokokous Rovaniemellä
14.9 ”Talkoopäivä” Vietosella Liittokokousjärjestelyihin osallistuville
5.10 Senioromessut
14.10 Kädentaitomessut Oulussa
14.11 Piirin syyskokouksen yhteydessä liiton projektisihteeri Petri Rytkönen
luennoi tietoturvasta ja sen vaaroista
16.11 Purolan myyjäiset
24.11 Suomi-100 juhla pikkujoulun merkeissä
7.12 Majakan glögi-tilaisuus
10.12 Presidentti S.Niinistön vaalikamppanjatilaisuudessa Pirtillä avustajina

13 osall
7 ”
4 ”
4 ”
8 ”
2 ”
15 ”
7 ”
47 ”
2 ”
8 ”
Yht 11/117

4.3 Matkailu ja retket
24.5 Retki Kierinkiin
19.9 Retki Norvajärvelle
9.10 Teatteri Iltamat
26.10 Suomi-100 ja Seniorisoppa
11.11 Teatteri Kemin Tyttö

24 osall
17 ”
7 ”
30 ”
21 ”

Yht 5/99
4.4 Kerhotoiminta
Vuoden aikana yhdistyksessämme on toiminut 3 kerhoa.
Näprääjät
Vetäjinä Maija Tapanen ja Mirja Kukka
Kokoontumiset ovat säännöllisesti olleet joka maanantai klo 10-12 Majakan tiloissa
ja kokoontumiskertoja on ollut 31 ja näissä osallistujia yhteensä 275.
Näprääjät ovat osallistuneet eri yhteisöjen yhteismessuille ja sen lisäksi tuoneet esille
tuotteitaan kuukausitilaisuuksiin.
Retkeilykerho
Retkeilykerhon vetäjänä on toiminut Maija-Liisa Kerovirta.

Kerho on kokoontunut 9 kertaa ja osallistujia yhteensä 59.
Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiirin kokoonkutsujana on toiminut Mirja Kukka.
Toimintaperiaatteena kerhossa on ollut se, että kukin osallistuja referoi lukemansa kirjan,
josta seuraa vapaata keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Keskustelu on ollut erittäin
vilkasta ja antoisaa.
Kokoontumiskertoja on ollut 8 ja osallistujia 54.
5.

Tiedottaminen
Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamista tapahtuu jokaisen yhteistapaamisen yhteydessä.
Tiedotettavat asiat käsittävät yhdistyksen, piirin ja liiton toimintoja.
Edellä mainituiden lisäksi on tiedotettu lähialueen muiden järjestöjen yhteistyöasioita. Oman kaupunkimme asiat ovat olleet erikoisen tärkeitä tiedotettavia kuluneen vuoden aikana.
Suullisen tiedottamisen ohella yhdistyksen verkkovastaava Seppo Mäkitalo
on laatinut kevääksi ja syksyksi kirjallisen ohjelmalehtisen jokaisen jäsenen
saatavaksi. Ohjelmat on jaettu kuukausitilaisuuden yhteydessä.
Ulkoinen tiedottaminen
Ulkoinen tiedottaminen on hoidettu paikallislehti Lounais-Lapin järjestöpalstalla.
Yhdistyksen verkkosivuja on hoitanut Seppo Mäkitalo esimerkillisesti niin,
että tiedottaminen on ollut välitöntä , asiallista ja selkeää tekstein ja kuvin.
Verkkosivuosoite http://kemi.senioriyhdistys.fi
Jokaisella jäsenellä on ollut mahdollisuus tarjota juttujaan Patina-lehteen.

6.

Suhteet ulospäin
Kemin Vanhusneuvostossa syyskaudella oli edustajanamme Pentti Rauhala
ja jatkossa valittuna Pirkko-Liisa Kukka.
Molemmat ovat aktiivisesti tuoneet tietoa vanhusneuvoston kokouksista ja tarvitessa
vieneet tietoa toisinpäin.
Kemin seurakunnan kanssa yhteistyömme on jatkunut totutulla tavalla, jota
arvostamme ja siitä kiitos seurakunnalle ja sen työntekijöille.
Myös Kemin kaupungin kanssa tehty yhteistyömme on uskoaksemme ollut
antoisaa ja molempia hyödyttävä.
Erikoisen lämmin kiitos yhteistyöstä kuuluu Kemin VPK-säätiölle, joka on
mahdollistanut meille hyvät kokoontumistilat.
Yhteydenpito muihin paikallisiin eläkeläisjärjestöihin on enimmäkseen tapahtunut henkilökohtaisella tasolla yksittäisten henkilöiden toimesta.

7.

Yhteenveto kuluneesta vuodesta 2017

Toimintavuosi on ollut erittäin vilkasta ja monipuolista osin johtuen Suomi-100
vuodesta.
Niinpä hallitus kiittääkin kaikkia jäseniään aktiivisesta osallistumisesta eri tilaisuuksiin.
Mutta erikoinen kiitos puheenjohtajallemme, ryhmien vetäjille , kahvinkeittäjille jne.
Kiitos myös Näprääjille heidän järjestämästään Buffet-pöydästä, erilaisten ohjelmien
järjestelyistä ja erikoisesti heidän lahjoittamasta Videotykistä ja heijastinkankaasta.
Vaikka vuosi on ollut vilkas toiminnaltaan, niin aina on kehittämisen varaa. Kaiken
yhdistystoiminnan tulisi olla jatkuvassa uudistushengessä. Niinpä hallitus mielellään
ottaa vastaa uusia ideoita ja toimintamalleja.
Vain uudistuen olemme elinvoimaisia.

Kemin kansalliset seniorit ry
Hallitus

