
Tästä voi hyvinkin tulla ”uusi normaali”  

Matinkylän senioreiden hallituksen jäsen ja yhdistyksen isänsä Seppo Peltonen 

kertoo, miten heidän yhdistyksensä löysi uuden tavan pitää läheistä yhteyttä. 

Teksti: Seppo Peltonen, Matinkylän seniorit ry:n hallitus 18.9.2020                                                                                                             

Vuosi 2019 jäi mieliimme onnellisena ja onnistuneena vuotena! Toiminta oli erittäin vilkasta 

kuukauden jokaisella viikolla ja sen kolmena päivänä. Jäsenmäärä kasvoi, ja kaikki 

osallistuvat ja aktiiviset jäsenemme nauttivat yhteisöllisyydestä, hyvän ja monipuolisen 

ohjelmatarjonnan lisäksi. Yhteisöllisyys on merkinnyt todella paljon, on ollut mukava olla 

tämän ryhmän jäsen.  

Myös yhdistyksen hallitus on pannut kaiken peliin ja näin auttanut osaltaan unelmien 

toteutumiseen. Tarkoin valitut viikkoesitelmät, niitä edeltävine kahvihetkineen, onnistuneet 

kotimaan retket, monipuolinen kulttuuritarjonta ja tietenkin myös aktiivinen kerhotoiminta.  

Kun tähän lisätään ”Monari”, keskellä Matinkylää oleva monitoimitalo upeine tiloineen, niin 

mitä muuta voisi toivoa siihen, että viihdytään yhdessä! 

 

Pandemia iski 

Se siitä onnen ajasta! Syksyllä 2019 olimme jo tehneet monipuolisen ja mielestämme 

erinomaisen ohjelman myös kevätkaudelle 2020. Emme tinkineet edellisen vuoden 

toiminnan tasosta lainkaan. Alku olikin hyvä, kun toiminta vuodenvaihteen jälkeen lähti 

käyntiin.  

Sitten tuo inhottava virus alkoi tehdä tuhojaan ja pelko sen vaikutuksista vain yltyi. Tuli huoli 

siitä, että jäsenemme eivät saisi jatkaa pitkään jatkunutta, jokaviikkoista yhdessäoloa. 

Kaikkien mielessä oli vielä joulukuun hyvin onnistunut täyden salin joulujuhla. Mutta niin 

vain kävi, että virus tuli, voitti ja katkaisi perinteisen toimintamme.  



Päätimme hallituksessa, että vaikeasta tilanteesta huolimatta emme halua kokonaan luopua 

yhteydenpidosta jäseniimme.  

Syyskauden toimintakalenterin olimme tehneet huolella jo kevään aikana. Päätimme 

toteuttaa sen mahdollisimman hyvin uusi tilanne huomioiden.  

Aloitimme jo kevään loppupuolella uuden etäyhteyksien käytön Zoom-kokouksina. Kynnys 

aloittaa interaktiivinen kokoontuminen netissä oli aika korkea osalle niistäkin, joilla oli 

tekniset edellytykset siihen.  

Osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi ohjeistimme kaikki erittäin huolella. Pidimme 

touko- ja kesäkuun aikana viisi tällaista kokousta, joihin osallistui keskimäärin 16 henkeä.  

Käyttämämme Zoom-lisenssi oli ilmainen, ja se vaati uuden liittymisen kokoukseen 40 

minuutin välein.  

Punnitsimme eri etätapaamisten keinoja, ja päädyimme siihen, että syksyn tapaamisissa 

siirtyisimme käyttämään Microsoftin Teams-sovellusta, joka on myös ilmainen.  

Näin suuri osa 300 jäsenestämme voisi osallistua kotoa tiistaiohjelmaan ja tuntea olevansa 

mukana myös korona-aikana. Totesimme myös, että tästä voi hyvinkin tulla ”uusi normaali”, 

koska koko jäsenmäärästämme mahtuu Monarin teatterisaliin vain noin puolet.  

Etäosallistuminen tuo lisäarvoa jatkossakin, oli sitten koronaa tai ei.   

Tässä voi ehkä olla malli muillekin yhdistyksille, jotka painiskelevat tyypillisten tilaongelmien 

kanssa. Samalla saadaan jäsenistön motivaatiota digioppimiseen nostettua.  

Etäyhteyksistä huolimatta jatkamme myös viikkotapaamisia Monarilla. Olemme laatineet 

tiukat turvaohjeet yleisten suositusten mukaisesti. Meillä on maskipakko, turvaetäisyyksistä 

pidetään kiinni ja kahvitarjoilu on lopetettu. 

 

Turvatoimet, kahvituksen puuttuminen ja koronan pelko ovat kuitenkin selvästi vähentäneet 

jäsenten osallistumista viikkotapaamisiin monitoimitalolla.  



Osallistujia on nyt ollut noin 40 prosenttia tammi-helmikuun 2020 vastaavista määristä. 

Tämä osoittaa selvästi, että etäyhteyttä kannattaa hyödyntää tehokkaimmalla mahdollisella 

tavalla. Toistaiseksi sitä on hyödyntänyt noin 20 senioria viikossa paikalle tulleiden lisäksi. 

Osa kerhoistamme on jatkanut myös korona-aikana, osa on laitettu tauolle.  

Keväällä 2020 jäi kolme retkeä tekemättä. Ne siirrettiin syksyn alkuun. Ensimmäinen 

retkemme elokuussa suuntautui bussilla Kotkan merimuseo Vellamoon ja Langinkosken 

Ruhtinaalliselle Kalamajalle.  

Kesän viimeisenä päivänä teimme venematkan Suomenlinnaan. Lähtijöitä oli kiitettävästi. 

Retket onnistuivat hyvin näin korona-aikanakin, ja noudatimme turvallisuusrajoituksia.  

 

Toisin sanoen, olemme halunneet jatkaa toimintaamme niin hyvin kuin se vain on 

mahdollista ja pitää jäsenemme aktiivisina.  

Näin jatkamme myös tästä eteenpäin toivoen, että korona häipyisi pois ja saisimme jatkaa 

onnellista ja onnistunutta toimintaamme. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen on senioreiden 

hyvän elämän tärkeä osatekijä! 

 

Et jää yksin, seniori! 

 


