Matinkylän seniorit ry
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017
Yleistä

Matinkylän seniorit ry on toiminut 14 vuotta (perustettu 2.9.2003). Jäsenmäärän
kasvu on jatkunut lisääntyvässä määrin vireän toiminnan ja aktiivisen viestinnän
ansiosta.
Viikoittaiset jäsentilaisuudet ovat olleet tiistaisin Matinkylän monitoimitalossa, josta
yhdistys on saanut käyttöönsä erinomaiset tilat.
Viikoittaisten jäsentilaisuuksien lisäksi yhdistyksellä on ollut kerhotoimintaa.
Sauvakävelykerho on kokoontunut viikoittain ja lounaskerho kerran kuukaudessa.
Näiden lisäksi syyskauden alusta alkaen on toiminut viikoittain kokoontuva pelikerho.
Retkiä ja teatterikäyntejä sekä matkatarjontaa on ollut runsaasti.

Jäsenistö Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2017 aikana 61 %.

Vuoden alussa jäseniä oli 118. Vuoden
aikana uusia jäseniä liittyi 79. Yhdistyksestä erosi 7 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden
lopussa oli 190. Naisia oli 138 ja miehiä 52. Keski-ikä vuoden lopussa oli 73,02 vuotta.
Tukijäseniä oli neljä (Matinkylän Apteekki, Matinkylän huolto, Ravintola Retro ja
Luontaistuotekauppa Life).

Järjestötoiminta
Yhdistys on jäsenenä Kansallinen Senioriliitto ry:ssä ja Uudenmaan
Kansallinen senioripiiri ry:ssä. Matinkylän seniorit ry:n edustajina Uudenmaan
Kansallisen senioripiirin kevätkokouksessa Espoossa 28.3.2017 sekä syyskokouksessa
Lohjalla 22.11.2017 olivat Maija-Leena Rautanen ja Markku Salminen. Yhdistys on
jäsenenä Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:ssä. Eläkeläisliittojen etujärjestön Eetu
ry:n toimintaan osallistumme Senioriliiton välityksellä.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, jossa puheenjohtajana oli Jaakko
Suoninen pidettiin, pidettiin 7.3.2017. Sääntömääräinen syyskokous, jossa
puheenjohtajana toimi Kimmo Rautanen, pidettiin 17.10.2017.
Hallituksen muodostivat vuonna 2017:
- Maija-Leena Rautanen, puheenjohtaja
- Markku Salminen, varapuheenjohtaja, jäsenrekisterin hoitaja
- Seppo Peltonen, sihteeri
- Heikki Riste, taloudenhoitaja
- Laila Rokkanen, tiedotus- ja retkivastaava
- Hannele Cadiroglu, jäsen
- Kati Nappa, jäsen
- Airi Polvinen, jäsen
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Hallitus kokoontui toimintavuoden 2017 aikana 12 kertaa.
Hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Kimmo Rautanen toimi matkavastaavana.
Toiminnantarkastajina vuonna 2017 olivat Kirsti Markkanen ja Taru Ohtola.

Yhdistyksen virkistystoiminta
Jäsentilaisuudet
Jäsentilaisuuksia on pidetty viikoittain tiistaisin klo 13.30 - 16.00 kesäaikaa ja
joulutaukoa lukuun ottamatta. Kokoontumispaikkana on ollut Matinkylän
monitoimitalon tilat.
Ohjelmallisia jäsentilaisuuksia oli kevätkaudella 21 kertaa, osanottajia
yhteensä 895. Syyskaudella jäsentilaisuuksia oli yhteensä 17 kertaa, osanottajia
yhteensä 1079.
Liitteessä (Jäsentilaisuudet vuonna 2017) on luettelo monitoimitalossa pidettyjen
jäsentilaisuuksien ohjelmista ja osallistujamääristä sekä luettelo retkistä, matkoista ja
teattereista osallistujamäärineen.

Kerhotoiminta
Sauvakävelykerho kokoontui kevätkaudella 18 kertaa ja syyskaudella 13 kertaa.
Kerho toimi yhteistyössä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa,
yhteyshenkilöinämme olivat Raija Kallio ja Eero Ruotsalainen. Yhdistyksen jäseniä
sauvakävelyyn on osallistunut keskimäärin 12 henkilöä/kerta.
Lounaskerho kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa lähialueen
lounasravintoloissa. Kerhoon osallistui kerrallaan 12 – 20 henkilöä. Vetäjänä toimi
Airi Polvinen.

Pelikerho
Yhdistys käynnisti syyskauden alkaessa pelikerhon, joka on kokoontunut
maanantaisin klo 12.00 – 16.00 Matinkylän monitoimitalolla. Kerhossa on pelattu
biljardia sekä kortti- ja lautapelejä. Kerho kokoontui 13 kertaa, osallistujia oli 5 -10
henkilöä. Vetäjänä toimi Seppo Peltonen.

Retket, vierailut, teatterikäynnit ja matkat
Yhdistyksellä oli vuoden aikana yhteensä 13 retkeä tai vierailua kotimaisiin kohteisiin.
Teatteriesityksiä käytiin katsomassa yhteensä kuusi kertaa. Lisäksi tehtiin kolme
ulkomaan matkaa. Liitteessä on luettelo retkistä, vierailuista ja teatterikäynneistä
sekä ulkomaan matkoista.

Juhlat
Yhdistyksen Suomi100 juhlaa vietettiin Matinkylän monitoimitalolla 5.12.2017,
juhlaan osallistui 95 henkilöä. Joulujuhla vietettiin perinteisesti ravintola
Niittylounaassa 20.12. Joulujuhlaan osallistui 73 henkilöä.
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Huomionosoitukset
Yhdistyksen Suomi100 juhlassa luovutettiin Uudenmaan Kansallisen senioripiirin
hallituksen myöntämä hopeinen ansiomerkki Raija Kalliolle. Matinkylän seniorit ry:n
myöntämät pronssiset ansiomerkit luovutettiin Kati Napalle, Heikki Risteelle ja Laila
Rokkaselle.
Yhdistyksen joulujuhlassa luovutettiin Riitta ja Mikko Paalaselle kunniakirja
tunnustuksena heidän positiivisesta asennoitumisestaan ja aktiivisesta
osallistumisestaan.

Talous

Yhdistys sai toimintaansa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta
avustusta 700 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 20 euroa/jäsen vuodessa.
Jäsenmaksusta maksettiin Kansalliselle senioriliitolle 10 euroa/jäsen.
Tukijäsenmaksuja kertyi 400 euroa. Tukijäsenmaksu oli 100 euroa/tukijäsen.
Yhdistys hoitaa itse jäsentilaisuuksia palvelevan kahvilatoiminnan, josta yhdistykselle
kertyy varoja. Lisäksi varoja yhdistykselle on kertynyt ulkomaan matkoista, koska
matkan järjestänyt matkatoimisto on antanut yhden ilmaisen matkan matkustajien
määrän ylittäessä 20.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne ilmenee oheisesta tilinpäätöksestä.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksesta on ilmoitettu Länsiväylä-lehdessä. Jäsenille on lähetetty
kirjepostitse kevään ja syksyn ohjelmat. Informaatiota yhdistyksen toiminnasta on
lähetetty jäsenille myös sähköpostitse ja tekstiviesteillä. Yhdistyksellä on oma
sähköpostiosoite: matinkylan.seniorit@gmail.com Yhdistyksellä on verkkosivut
www.matinkyla.senioriyhdistys.fi sekä oma Facebook sivusto.

Hallitus esittää parhaat kiitokset jäsenille vilkkaasta osallistumisesta
yhdistyksen toimintaan.
Matinkylän seniorit ry
Hallitus

Liite: Jäsentilaisuudet vuonna 2017
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