Matinkylän seniorit ry

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018
Yleistä

Matinkylän seniorit ry on puolueista riippumaton 15 vuotta toiminut yhdistys, joka on
perustettu 2.9.2003. Yhdistyksen jäsenmäärän on jatkanut kasvuaan, tosin hitaampana
kuin huippuvuonna 2017.
Viikoittaiset jäsentilaisuudet ovat olleet tiistaisin Matinkylän monitoimitalossa, josta
yhdistys on saanut Espoon kaupungilta käyttöönsä erinomaiset tilat maksutta.
Viikoittaisten jäsentilaisuuksien lisäksi yhdistyksellä on ollut kerhotoimintaa. Pelikerho
ja sauvakävelykerho ovat kokoontuneet viikoittain. Pelikerho kokoontui
monitoimitalossa torstaisin. Lisäksi lounaskerho on kokoontunut kerran kuukaudessa.
Erilaiset kulttuuritapahtumat ovat olleet tärkeä osa toimintaamme. Näitä tapahtumia
ovat olleet mm. kotimaan retket, teatterikäynnit, museo- ja kohdevierailut sekä
ulkomaan matkat.

Jäsenistö Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2018 aikana noin 21 %.

Vuoden 2018 alussa jäseniä oli 190
ja vuoden lopussa 230. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi 55 ja erosi 15 jäsentä.
Vuoden lopussa jäsenistä naisia oli 164 ja miehiä 66. Jäsenistön keski-ikä vuoden
lopussa oli 73 vuotta.
Tukijäseniä oli neljä: Matinkylän Apteekki, Matinkylän Huolto, Ravintola Retro Iso
Omena ja Luontaistuotekauppa Life Iso Omena.

Järjestötoiminta
Yhdistys on jäsenenä Kansallinen Senioriliitto ry:ssä ja Uudenmaan Kansallinen
senioripiiri ry:ssä. Yhdistyksemme hallituksen nimeämät jäsenet ovat olleet Matinkylän
seniorit ry:n edustajina Uudenmaan Kansallisen senioripiirin kevätkokouksessa Espoossa
6.4.2018 sekä syyskokouksessa Loviisassa 28.11.2018. Useat hallituksen jäsenet ovat
osallistuneet Senioriliiton järjestämiin koulutuksiin, joiden aiheina on ollut erityisesti
uuden jäsenrekisterin (Kilta) ja uuden nettisivuohjelmiston käyttö. Lisäksi yhdistys on
jäsenenä Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:ssä (EEK). Sen hallitukseen valittiin EEK:n
syyskokouksessa 13.11.2018 Matinkylän seniorien hallituksen jäsen Seppo Peltonen.
Eläkeläisliittojen etujärjestön Eetu ry:n toimintaan osallistumme Senioriliiton
välityksellä.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, jossa puheenjohtajana toimi Tapio Malin,
pidettiin 6.3.2018. Sääntömääräinen syyskokous, jossa puheenjohtajana toimi Bo
Grönholm, pidettiin 23.10.2018.
Hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat henkilöt:
- Markku Salminen, puheenjohtaja, jäsenrekisterin hoitaja
- Maija-Leena Rautanen, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja
- Armi Westin, sihteeri
- Seppo Peltonen, isäntä, kotimaan retkivastaava, pelikerhon vetäjä
- Laila Rokkanen, tiedottaja ja teatteri-, museo-, ja matkavastaava, kirjanpitäjä
- Airi Polvinen, emäntä, lounaskerhon vetäjä
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Rolf Andersson, jäsen
Hannele Cadiroglu, jäsen
Mirja Salo, jäsen

Hallitus kokoontui toimintavuoden 2018 aikana 13 kertaa, joista yksi kokous tapahtui
sähköpostitse.
Toiminnantarkastajia vuoden 2018 osalta olivat Anneli Mäki ja Sirkka-Liisa Karlsson.
Varatarkastajia olivat Heikki Riste ja Sirpa Saarikivi.
Kansallinen senioriliitto toimitti loppuvuonna käyttöömme täysin uudistetun sähköisen
jäsenrekisterin, jonka hyödyntäminen tulevina vuosina antaa uusia mahdollisuuksia
mm. viestintään ja tapahtumiin ilmoittautumiseen.

Yhdistyksen virkistystoiminta
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat vilkkaasti yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita
olivat mm. jäsentilaisuudet tiistaisin, sauvakävely-, lounas- ja pelikerhot,
kulttuuritapahtumat-otsikon alla monet erilaiset tapahtumat, kotimaan retket,
ulkomaan matkat, juhlat, jne. Yhteensä kaikkiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin vuonna 2018 osallistui 3961 henkilöä.

Jäsentilaisuudet
Jäsentilaisuuksia on pidetty viikoittain tiistaisin, kevätkaudella klo 13.30 - 16.00 ja
syyskaudella klo 12.00 – 15.00. Kesällä ja joulun aikaan jäsentilaisuuksissa on ollut
tauko. Kokoontumispaikkana on ollut Matinkylän monitoimitalon tilat.
Ohjelmallisia tiistaipäivien jäsentilaisuuksia monitoimitalossa oli kevätkaudella 16 kertaa
ja syyskaudella 14 kertaa, osanottajia niissä yhteensä 2288.
Lisäksi yhteiseen kevätlounaaseen osallistui 83 ja joulujuhlaan 96 jäsentä.
Liitteessä (Jäsentilaisuudet ja kulttuuritapahtumat vuonna 2018) on luettelo
monitoimitalossa pidettyjen jäsentilaisuuksien ohjelmista ja osallistujamääristä sekä
luettelo retkistä, matkoista ja teattereista osallistujamäärineen.

Kerhotoiminta
Sauvakävelykerho kokoontui kevät- ja syyskaudella maanantaisin. Kerho toimi
yhteistyössä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa, yhteyshenkilönämme oli Raija Kallio.
Vuoden 2018 aikana yhdistyksen sauvakävelyssä oli 382 osallistujaa.
Lounaskerho kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa lähialueen
lounasravintoloissa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 133 henkeä. Vetäjänä toimi Airi
Polvinen.
Pelikerho on kokoontunut kerran viikossa monitoimitalolla. Kerhossa on pelattu
biljardia sekä kortti- ja lautapelejä. Kerho kokoontui vuoden aikana 31 kertaa, kerhoon
osallistui yhteensä 343 henkilöä. Vetäjänä toimi Seppo Peltonen.

Retket, vierailut, teatterikäynnit ja matkat
Yhdistyksellä oli vuoden aikana yhteensä kuusi (6) kotimaan retkeä. Vierailuja
pääkaupunkiseudun museoihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin oli seitsemän (7)
kappaletta. Teatteri- ja oopperaesityksiä käytiin katsomassa yhteensä kuusi (6) kertaa.
Lisäksi tehtiin kolme (3) ulkomaan matkaa, joista yksi yhteistyössä Olarin kansallisten
seniorien kanssa. Liitteessä on luettelo retkistä, vierailuista ja teatterikäynneistä sekä
ulkomaan matkoista.
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Juhlat
Yhteinen kevätlounas nautittiin Haukilahden paviljongissa 29.5.2018, tilaisuuteen
osallistui 83 henkilöä. Yhdistyksen 15-vuotisjuhlaa vietettiin Matinkylän monitoimitalolla
4.9.2018, juhlaan osallistui 107 yhdistyksen jäsentä. Vuoden 2017
jäsenhankintakilpailun palkintorahat käytettiin juhlan kuluihin. Joulujuhla vietettiin
perinteisesti ravintola Niittylounaassa 17.12., juhlaan osallistui 96 henkilöä.

Huomionosoitukset
Yhdistyksen 15-vuotisjuhlassa (poissa olleille myöhemmin) luovutettiin Matinkylän
seniorit ry:n myöntämä pronssinen ansiomerkki seuraaville henkilöille: Sirkka-Liisa
Karlsson, Anneli Mäki, Taru Ohtola, Kirsti Rönnqvist ja Tuula Väänänen. Yhdistyksen
joulujuhlassa luovutettiin Pirjo Kamajalle kunniakirja tunnustuksena hänen positiivisesta
asenteestaan ja aktiivisesta osallistumisestaan.

Talous

Yhdistys sai toimintaansa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta
1800 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 euroa/jäsen vuodessa. Jäsenmaksusta
maksettiin Kansalliselle senioriliitolle 15 euroa/jäsen. Tukijäsenmaksuja kertyi 400
euroa. Tukijäsenmaksu oli 100 euroa/tukijäsen.
Yhdistys hoitaa itse jäsentilaisuuksia palvelevan kahvilatoiminnan, josta yhdistykselle
kertyy varoja. Lisäksi yhdistykselle on syntynyt jonkin verran tuottoa kotimaan retkien
maksuista.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee oheisesta tilinpäätöksestä.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettu Länsiväylä-lehdessä. Jäsenille on lähetetty
kirjepostilla kevään ja syksyn ohjelmat. Informaatiota yhdistyksen toiminnasta on
lähetetty jäsenille myös sähköpostitse ja tekstiviesteillä, mihin on käytettävissä
yhdistyksen oma matkapuhelin. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite:
matinkylan.seniorit@gmail.com. Yhdistyksellä on myös verkkosivut
www.matinkyla.senioriyhdistys.fi sekä oma Facebook sivusto.
Jäsenistön toiveita ja ehdotuksia varten otettiin käyttöön toivearkku.
Hallitus esittää parhaat kiitokset jäsenille vilkkaasta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan.
Matinkylän seniorit ry
Hallitus

Liite: Jäsentilaisuudet ja kulttuuritapahtumat vuonna 2018
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