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TOIMINTA

Olimme suunnitelleet vuodelle 2020 erinomaisen, monimuotoisen ohjelman, joka sisälsi  
kuukausitapaamisten mielenkiintoisia esitelmäaiheita ja asiansa osaavia esitelmöitsijöitä. 
Tapahtumia, teatteri- ja konserttimatkoja, taide-elämyksiä sekä retkiä oli suunniteltu keväälle ja 
kesälle runsaasti. Yksitoista erilaista kerhoamme ja niiden vetäjät olivat valmistautuneet 
järjestämään antoisaa toimintaa. Kaikki tämä oli tarjolla jäsenistöllemme osallistua toimintaamme 
oman mieltymyksen mukaan. Jäsenistöltä saadut toivomukset ja ideat ovat olleet pohjana 
yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. Toimintakalenteri oli painatettu kirjapainossa ja jaettu 
jäsenistölle.

Yhdistyksellämme oli tänä vuonna 36 toimintavuosi. Toimintaa ilmentävä teema
kaudelle 2017-2020 on ”Seniorit nettiajassa”
Toiminnan painopistealueet vuodelle 2020 olivat yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne,
yhdessä tekeminen oman jäsenistön ja muiden kanssa, toimimme avoimesti ja 
houkuttelevasti, tiedotamme toiminnastamme.

Mäntsälän seniorit kuuluu jäsenenä Uudenmaan kansalliseen senioripiiriin ja sitä kautta
Kansalliseen senioriliittoon.

Sitten maaliskuun alussa tuli maahamme koronavirus-pandemia. Viranomaiset antoivat koronan 
johdosta suosituksia toiminnan ja liikkumisen rajoittamiseksi.
Yhdistyksemme hallitus päätti 14.3.2020, että yhdistyksemme toiminta peruutetaan kokonaan 
huhtikuun loppuun saakka. Jatkopäätös tehtiin hallituksessa 23.4.2020 siitä, että kaikki 
toimintamme peruutetaan touko-elokuun loppuun saakka lukuunottamatta golfkerhon toimintaa.

Syksyllä 2020 toimintamme jatkui rajoitetusti. Kuukausitapaamisiin piti ilmoittautua etukäteen ja 
osanottajamäärä oli rajoitettu ja kahvitarjoilua ei ollut sekä maskeja käytettiin. Suuri osa kerhoista 
kuitenkin toimi marraskuun loppuun saakka suositukset ja rajoitukset huomioon ottaen. 
Teatterissa Lahdessa ehdittiin käydä marraskuussa.

Joulukuussa koronatilanne taas vaikeutui ja rajoituksia tiukennettiin. Jouduimme pysäyttämään 
kaiken toimintamme vuoden loppuun saakka. Joulukuusta tuli toisinto keväästä.

Teamsin ja muiden etäyhteyksien käyttöä opeteltiin mm. yhdistyksen hallituksen kolmessa 
kokouksessa. Hallituksen teams-harjoituksia pidetiin pari kertaa. Uudenmaan kansallisen 
senioripiirin ja senioriliiton koulutustoiminta onnistui hyvin juuri teams-koulutuksen johdosta.
Osanottajia oli ennätysmäärät.



Puheenjohtajamme Hannu Heikkilä on joulukuun sähköposti-tiedotteessaan jäsenistölle   2. 
kirjoittanut mm. seuraavaa:

”Teamsin ja muiden etäyhteyksien käytön oppiminen on antoisaa. Kyllähän kaiken uuden 
oppiminen virkistää ja antaa uusia sävyjä elämään. Silti lähitapaamista ei voita mikään ja niitä 
kaipaamme sekä senioriotoiminnan että muun elämämme kohdalla”.

”Näissäkin oloissa yhdistyksemme kerhonvetäjät ovat jaksanee innostaa meitä osallistumaan ja 
löytäneet uusiakin tapoja toteuttaa kerhotoimintaa. Nettisivumme ovat huiman hienossa kunnossa ja
facebookiin on saatu sisältöä. Hallituksemme ja toimihenkilömme ovat kaikki omine vastuineen 
hoitaneet hienosti rooliaan. Valtava kiitos kaikille toiminnan toteuttajille.”

JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSU
Jäsenmäärä 31.12.2020 oli 206 jäsentä, Jäsenmaksu vuonna 2020 oli 25 euroa.
Jäsenistön osallistumisaktiivisuus laski koronasta johtuen ja oli arviolta 61-70 %.

HALLINTO JA EDUSTUS

KOKOUKSET
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, joista 2 pidettiin teams-kokouksena ja 1 sähköposti-
kokouksena. Pidettiin sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous, molemmat normaaleina, live- 
kokouksina. Pöytäkirjat kokouksista löytyvät arkistosta. 

HALLITUS
Pj. Hannu Heikkilä
Vpj. Matti Virpiaro
j. Mirkku Koskenkanto j.   Mauri Isokääntä
j. Hemmo Siljander j.   Ritva Ahola
j. Leila Heikkilä j.   Aija Kiiski

TOIMIHENKILÖT
Ritva Friman sihteeri
Teuvo Jatila taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja
Sirkka Päivärinta emäntä
Antero Päivärinta isäntä
Leila Heikkilä matkavastaava
Aija Kiiski matkavastaava, varalla 
Mauri Isokääntä kotisivuvastaava
Ritva Ahola kotisivuvastaava, varalla
Satu Haarma apuemäntä
Kyllikki Aronen apuemäntä
Hannu Heikkilä, Mauri Isokääntä, Hilkka Ahosniemi Facebook-vastaavat

KERHOJEN VETÄJÄT JA YHTEYSHENKILÖT
Golfkerho Hemmo Siljander ja Christina Siljander
Kirjallisuuskerho Mirkku Koskenkanto
Kuntosalikerho lisätiedot Senioreilta  Teuvo Jatila
Lounaskerho Liisa Simovaara ja Varpu Laisi
Luontokerho Leena Laakkonen
Muistikerho Liisa Simovaara ja Varpu Laisi
Museokerho Mirkku Koskenkanto
Sauvakävelykerho Eeva Isokääntä ja Raimo Koskenkanto                        



Seniorikuoro Mauri Isokääntä                                                               3.         
Senioritanssikerho Sinikka Poutala
Digikerho Leila Heikkilä

TOIMINNANTARKASTAJAT
Jaakko Mikkola ja Raimo Koskenkanto
Varalla Maija Toivonen ja Juhani Aronen

EDUSTUS
Liisa Simovaara oli Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston varapuheenjohtaja ja jäsen
Hannu Heikkilä oli Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n hallituksen jäsen ja koulutusvastaava
sekä Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsen.

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidettiin 18.11.2020, etänä tietoliikenneyhteyden avulla
Hannu Heikkilä edusti kokouksessa yhdistyksen kaikkia virallisia kokousedustajia ja 
yhteistä äänimäärää

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n kevätkokous pidettiin 4.9.2020 Hiekkaharjun 
Puistokulmassa Hannu Heikkilä edusti kokouksessa yhdistyksen kaikkia virallisia kokousedustajia 
ja yhteistä äänimäärää 

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n syyskokous pidettiin 29.10.2020 Pusulan seurakunta-
talolla Hannu Heikkilä edusti kokouksessa yhdistyksen kaikkia virallisia kokousedustajia ja
yhteistä äänimäärää.

KUUKAUSITAPAAMISET
16.1.  Seurakuntakeskuksen alasalissa, ensimmäistä kertaa tässä uudessa paikassa, koska
          emme enää saaneet kokoontua Kotokartanon tiloissa.
          Aiheena: Kunnan tehtävät hyvinvoinnin edistäjänä. Vieraanamme Hyvinvointikoordinaattori
          Vuokko Leirimaa Mäntsälän kunnasta. Osanottajia 59 jäsentä.
20.2.  Seurakuntakeskuksen yläsalissa. Yhdistyksen kevätkokous ja tasavuosia kuluvana vuonna
          täyttävien jäsenten kahvitus. Lisäksi aiheena: Liikunnan ja kehonhallinnan vaikutus.
          Vieraanamme PT Lennu, Lennu Backman-Elovirta. Osanottajia 69 jäsentä.
17.9.   Kulttuurimeijerillä, ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen korona-ajan kuukausikokous.   
           Aiheena: Pankkiasioiden nykytila ja koronan vaikutus toimintaan. Vieraanamme
           Ex-tmj Heikki Kananen Mäntsälän Osuuspankista. Osanottajia 35 jäsentä. 
15.10  Kulttuurimeijerillä. Matti Virpiaro esitelmöi aiheesta huoltovarmuus ja sen merkitys.
           Osanottajia 40 jäsentä
19.11  Kulttuurimeijerillä.Yhdistyksen syyskokous. Lisäksi aiheena: Onko syytä pelätä
           ilmastonmuutosta. Vieraanamme Professori Erkki Jatila. Esitys videoitiin ja se on 
           nähtävillä kotisivuillamme. Osanottajia 42 jäsentä.
Koranatilanteen vuoksi neljä (4) kuukausitapaamista jäi pitämättä. Niiden joukossa yhdistyksen 
joululounas. Viiteen kuukausitapaamiseen osallistui yhteensä 245 jäsentä

KERHOTOIMINTA

Golfkerho
Kerhon tehtävänä on ylläpitää ja innostaa golfpeliin sekä pelaajana pelin kehittymiseen. Tällä 
tavoin pidämme yllä sekä fyysistä että psyykkistä kuntoamme. Yksi pelikeirros kestää ajallisesti 
noin 4-5 tuntia. Reippailua ulkoilmassa tulee noin 10 km. Jäsenmäärämme golfissa on pysynyt 
vakaana ja on tällä hetkellä 35 henkilöä. Golfkesä oli sää- ja kenttäolosuhteiltaan erittäin hyvä, 
suorastaan loistava. Kerholaiset saivat todella nauttia golfin pelaamisesta sekä yhteisissä        



tapahtumissa, että pelatessaan omia kierroksiaan eri kentillä.                                                  4.          
Koronaepidemia haittasi myös meitä golfareita, mutta kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvat yhteiset 
peliajat olivat meillä käytössä. Koronan takia kerhollamme oli vain yksi 11.8.2020 pidetty yhteinen 
pelitapahtuma Hyvinkään, Olarin ja Porvoon golfareiden kanssa. Kerhostamme siihen osallistui 
17 henkilöä. Meidän kerhomme pelaajat pärjäsivät kilpailussa hyvin. Kauden päättyessä päätimme 
varata golfin harjoitushallista meille talviharjoitusaikoja, jotka ovat joka kuukauden ensimmäinen ja
kolmas maanantai klo 10-12. Harjoitukset alkoivat joulukuussa 2020 ja päättyvät huhtikuun 
loppuun 2021. Tapahtumia oli kauden aikana 9 ja niissä osallistujia yhdessä tapaamisessa 
keskimäärin 12 pelaajaa.

Kirjallisuuskerho
Kerhon tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina kirjallisuudesta kiinnostuneiden Senioreiden 
kesken. Jaamme vinkkejä mielenkiintoisista teoksista ja keskustelemme lukemastamme. Vuosittain 
pyrimme saamaan yhden kirjailijan vieraaksemme. Koronaepidemian vuoksi ei kirjailijavierasta 
kutsuttu. Samasta syystä jouduimme perumaan 3 tapaamista ja kokoonnuimme vuonna 2020
6 kertaa , keskimäärin 10 osallistujaa yhdessä tapaamisessa.
Kirjallisuuskerholaiset ovat kirjaston ollessa suljettuna koronan vuoksi ja myös muulloinkin 
kierrättäneet mielenkiintoisia uutuus-kirjoja, mm. vuoden 2020 Finlandia-palkintoehdokkaita
keskuudessaan.

Kuntosalikerho
Kerhon toiminnan tarkoituksena on fyysisen kunnon ylläpitäminen. Kerho on kuluneen vuoden 
aikana kokoontunut kahtena ryhmänä ja koronan vuoksi osanottajamäärältään pienempinä ryhminä. 
Jokainen kuntoilee voimiensa ja omaan liikkuvuutensa mukaan. Koontumisia oli molemmissa 
ryhmissä vuoden aikana 20 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin yhdessä tapaamisessa 14 henkiloä.

Lounaskerho
Kerhossa kokoonnumme yhdessä nauttimaan maukkaasta ruuasta sekä seurustelemaan keskenämme
Samalla tutustumme eri ravintoloihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Kokoontuimme vuoden 
aikana 5 kertaa ja osallistujia  oli keskimäärin yhdessä tapaamisessa 20 henkilöä.
Koronaepidemian vuoksi jouduttiin perumaan useita suunniteltuja tapaamisia.

Luontokerho
Kerhon tarkoituksena on järjestää luontoretkiä eri kohteisiin. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin 
yksi retki, jossa oli 32 osallistujaa.  Talvipäivän tempaus Katrinrannassa Sääksjärvellä pidettiin 
18.2.2020 eli ennen koronaepidemiaa. Kodassa ja sen ympäristössä oli tarjolla hernekeittoa ja 
pannukakkua sekä kahvit. Ohjelmassa oli haitarinsoittoa ja yhteislaulua harmonikan säestyksellä 
sekä seurustelua. Tunnelma oli kodassa korkealla ja kaikki tuntuivat viihtyvän hyvin.

Muistikerho
Kerhossa aktivoidaan aivojen käyttöä tietojen ja taitojen aktiivisella käyttämisellä. Seurataan  
terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehitttymistä. Seurataan muistitutkimukseen liittyvää uusinta 
tietoa, josta ja muistakin muistisairauteen liittyvistä asioista oli kerhossa esitelmöimässä Proferssori 
Reijo Tilvis. Tavataan toinen toisiamme iloisessa, sosiaalisessa tilanteessa. Vaivaamme päätämme 
myös vaihtelevien kotitehtävien parissa. Kokoontumisia oli vuoden aikana 12 kertaa ja osallistujia 
keskimäärin yhdessä tapaamisessa 16 henkilöä.
Koronaepidemian vuoksi jouduttiin perumaan muutamia suunniteltuja tapaamisia.

Museokerho
Kerhon tarkoitus on tarjota monipuolista kulttuuritarjontaa tutustumalla yhdessä eri museoihin ja 
niiden vaihtuviin näyttelyihin. Yhdessä tulee helpommin lähdettyä ja kerhon kokoontumiset ovat 
tarjonneet mukavia yhdessäolon hetkiä ja vuorovaikutusta näyttelyiden inspiroimien             



keskustelujen myötä. Kerho kokoontui keväällä 2 kertaa. Maaliskuun tapaaminen Villa          5. 
Weckströmissä siirtyi syyskuulle, joka olikin kerhon ainoa syksyn tapaaminen. Kokoontumisia 
oli siis yhteensä 3 kertaa ja osallistujia keskimäärin 16 henkilöä yhdessä tapaamisessa.
Koko keväälle oli suunniteltu mielenkiintoinen ohjelma, joka koronan vuoksi jäi osin toteutumatta.
Syksyllä Whats Appin kautta kerhon vetäjä viesti kerholaisille kolmesta striimatusta näyttelystä
(Ateneum, Amos Rex, Taidekoti Kirpilä), jotka halutessaan voi katsoa netistä kotoa käsin.

Sauvakävelykerho
Kerhon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää fyysistä kuntoa ja mielenvireyttä. Kerhotapaaminen 
aloitetaan lämmittely-venettelyllä, jonka jälkeen teemme 45-60 minuutin yhtäjaksoisen 
sauvakävelyn ja päätteeksi vielä loppuvenettely. Kävelyssä jakaannutaan tarpeen mukaan sellaisiin 
ryhmiin, että jokaiselle löytyy sopiva vauhti ja matka. Kokoontumisia oli vuoden aikana 11 ja 
osallistujia oli keskimäärin 10 yhdessä tapaamisessa. 

Seniorikuoro
Yhdessä laulaminen luo reipasta mielialaa ja ylläpitää terveyttä. Seniorikuoro laulaa ja viihtyy 
yhdessä. Kuoro toimii Mäntsälän kansalaisopiston yhteydessä. Kuoroa johtaa director cantus
Pekka Itkonen. Kuoro kokoontui kevätkauden aikana  8 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin
20 yhdessä tapaamisessa. Kevätkauden toiminta loppui maaliskuun puolivälissä. Syyskaudella 
kuoro ei ole korona-pandemian vuoksi toiminut ja samasta syystä esiintymisiä ei ole ollut. 
Kuorolla ei ole ollut etätoimintaa.

Senioritanssikerho
Kerhon toiminnan tarkoituksena on tavata mukavia ihmisiä ja kenties tutustua uusiinkin sekä saada 
mielihyvää iloisesta liikunnasta. Tavoitteena on parantaa tasapainoa ja jalkojen kuntoa, edistää 
sydänterveyttä, ehkäistä muistin heikkenemistä ja antaa oppimisen iloa ja elämyksiä.
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 9 kertaa ja osallistujia on ollut keskimäärin 13 henkilöä
yhdessä tapaamisessa. Korona-epidemian vuoksi 9.3. oli viimeinen tapaaminen.

Digikerho
Kerhossa on tarkoitus saada uusia digitaitoja ja jo opittujen taitojen syventämistä sekä saada 
vertaistukea. Kerhoa vetävät vuorotellen omat digitaitoiset, osaavat jäsenemme. Kerho ehti 
koontua alkuvuodesta ennen koronaa 2 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 20 henkilöä 
yhdessä tapaamisessa. 

TAPAHTUMAT – MATKAT – RETKET – TAIDE-ELÄMYKSET
Vuoden 2020 aikana osallistuttiin yhteensä 4 erilaiseen taide-elämys-tapahtumaan. Niissä oli 
yhteensä 106 osallistujaa.

– Strauss iloa  konsertti Finlandiatalolla 6.1.
– Nunnia ja konnia musikaali Lahden kaupunginteatterissa 18.1.
– Joutsenlampi baletti Lahden Sibeliustalolla 16.2.
– Saituri näytelmä Lahden kaupunginteatterissa 6.11.

Korona-pandemian vuoksi jouduttiin peruuttamaan kuusi (6) jo suunniteltua taide-elämys-
tapahtumaa ja retkeä. Eli maalis-toukokuulta neljä (4) tapahtumaa ja heinä-elokuulta kaksi (2) 
tapahtumaa. 
Kaksi (2) taide-elämys-tapahtumaa saatiin siirrettyä maaliskuulle 2021 Näidenkin toteutuminen on 
edelleen tätä kirjoitettaessa epävarmaa. 

MUUT TAPAHTUMAT JA TOIMINNAN ESITTELYT NIISSÄ
Kunnassa toimivien 30 yhdistyksen kanssa järjestettiin 22.8.2020 pidetyt Mäntsälän 
harrastusmessut Kapinatorilla ja Seurojentalon ympäristössä. Tapahtumassa yhdistyksemme 



esitteli toimintaansa omalla osastolla mm. uusien jäsenien hankkimiseksi. Esittelijöinä oli      6. 
6 Senioriamme. Seniorit osallistuivat yleisönä tapahtumaan runsaslukuisesti.
Tapahtumaan osallistui noin 200 kävijää. Sadesää rajoitti kävijämäärää. 

Ikäihmisten liikuntapäivä pidettiin 23.9.2020 Urheilupuistossa. Liikuntapäivä-tapahtumassa oli 
ilmeisesti koronasta johtuen hyvin vähän järjestettyä ohjelmaa. Sauvakävely-opastusta ja lyhyt 
kävelykierros liikunnanohjaajan opastuksella. Senioreiden sauvakävely-kerholaiset olivat 
suunnitelleet ja ajoittaneet oman kävelylenkkinsä toteutettavaksi ennen liikuntapäivän ohjelmaa.
Kerholaiset tekivät 12 hengen porukalla oman sauvakävelylenkkinsä. Kerholaiset eivät osallistuneet
liikuntapäivä-tapahtumaan sen kummemmin, koska mitään muuta ohjelmaa ei liikuntapäivässä ollut
edellä mainitun lisäksi. Tapahtumassa ei ollut myöskään yhdistysten toiminnan esittelyä. 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Mäntsälän ikäihmisten neuvosto on Mäntsälän ja Pornaisten kuntien eläkeläisjärjestöjen
yhteistyöelin. Neuvostoon kuuluu lisäksi edustajat kuntien ja seurakuntien puolelta. Siinä on 12 
varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtaiset varajäsenensä. Sen tehtävänä on seurata 
ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäille suunnattujen palvelujen toteutumista. Neuvosto antaa 
myös lausuntoja epäkohtien korjaamiseksi. Mäntsälän senioreiden varsinaisena edustajana toimii 
Mirkku Koskenkanto ja henkilökohtaisena varajäsenenä Matti Virpiaro.
Ikäihmisten neuvosto järjestää kerran vuodessa konsertin tms. tapahtuman ja vanhustenviikolla 
olevan pääjuhlan. Neuvoston jäsenet osallistuvat valtakunnallisiin ja alueellisiin Vanhusneuvostojen
yhteistapahtumiin ja seminaareihin. Tiedottaminen ja ikäihmisten toiminnan tutuksi tekeminen 
kuuluu myös toimintaan. Tämän vuoden toimintaa ovat varjostaneet covid-19 viruksen aiheuttamat 
rajoitukset.
Keväällä 2020 neuvosto kokoontui 2 kertaa, syksyllä 2 kertaa ja sen lisäksi kerran teams-yhteyden 
kautta, yhteensä siis 5 kertaa. Vanhusten viikon juhla korvattiin TOVE-elokuvalla, joka toteutettiin 
Mäntsälän uudessa elokuvateatterissa tarkasti turvallisuusohjeita noudattaen ja näin onnistuttiin 
välttämään koronatartunnat. Neuvosto otti kantaa mm. yhdistysten kokoontumistilojen muutoksiin, 
esim. Kotokartanon kokoontumistilan pois jäämiseen. Yhteensä käsittelyssä oli 33 asiaa.

KOULUTUKSET
Uudenman kansallisen senioripiirin koulutukseen osallistuttiin vuoden 2020 aikana seuraavasti.
Hannu Heikkilä oli kaikissa allamainituissa piirin koulutuspäivissä läsnä piirin koulutusvastaavana
ja osallistujana.

– Uudenmaan piirin KILTA-koulutus 31.1. Teuvo Jatila
– Hallituksen jäsenten perehdyttämispäivä 12.2. Ritva Friman, Leila Heikkilä, Aija Kiiski, 

Matti Virpiaro
– Uudenmaan piirin KILTA-aluekoulutus Hyvinkäällä  28.2. Leila Heikkilä, Teuvo Jatila, 

Mirkku Koskenkanto, Matti Virpiaro
– Puheenjohtajatapaaminen 4.3. Matti Virpiaro
– Suunnittelupäivä yhdistyksille 21.10. Teams-koulutus, Ritva Friman, Leila Heikkilä, 

Hemmo Siljander, Matti Virpiaro
– Kerhon/vertaisohjaajien liikunnallinen hyvinvointipäivä 30.10. Kisakalliossa Leila Heikkilä

Senioriliiton koultukseen osallistuttiin vuoden 2020 aikana seuraavasti
– Piirien koulutus- ja kansiovastaavien päivä 5.3. Hannu Heikkilä
– Nettivastaavien koulutus 8.10. Teams-koulutus, Mauri Isokääntä
– Sosiaalisen median (Facebook) vastaavien koulutus ja tapaaminen 28.10. Teams-koulutus 

Mauri Isokääntä
– Sihteeripäivät 25.11. Teams-koulutus, Ritva Friman                                                      



– Viestintäpäivä 1.12. Teams-koulutus, Hilkka Ahosniemi, Leila Heikkilä,                   7.
Mauri Isokääntä, Matti Virpiaro                                                                                                 

– Facebook-ylläpitäjien koulutus 8.12. Teams-koulutus, Mauri Isokääntä 

TIEDOTTAMINEN
Korona-epidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa on tavallista tärkeämpää, miten yhdistyksen 
tiedottaminen ja viestintä hoidetaan. Kun emme toimi normaalioloissa, niin jäsenistön on oltava 
hyvin tietoisia siitä, mitä on tulossa. Tiedottamisen oikea-aikaisuus, viestin kertaaminen, 
eri kanavien rinnakkaiskäyttö, koko jäsenistön tasapuolinen tavoittaminen ja erityisesti 
informaation oikeellisuus on aina kaiken tiedottamisen tavoitteena ja korostuu vielä korona-aikana.
Kuvamatriaalin käyttäminen tiedottamisessa on tärkeää ja tekee siitä mielenkiintoisemman.
Digikanavien lähinnä kotisivujen ja facebookin kautta tapahtuvalla tiedotttamisella saamme 
ulkopuolisen lukijakunnan kiinnostumaan toiminnastamme ja ehkä liittymään jäseniksemme.

Syksyllä 2020 annettiin Mäntsälän senioreiden viestinnästä tiedote hallituksemme jäsenille, 
toimihenkilöillemme ja kerhojen vetäjille. Tiedotteessa kerrottiin myös ketkä käytännön tasolla 
meillä senioreilla vastaavat tiedottamisesta.

Tiedottaminen tulevista tapahtumista ja kerhojen tulevasta toiminnasta on hoidettu kotisivujen, 
Mäntsälän Uutisten seurapalstan, sähköpostin, kuukausitapaamisten ja vähemmässä määrin 
facebook- sivujemme kautta. Henkilökohtaisilla yhteyksillä toimintaamme käytännössä 
pyörittäviin henkilöihin on saanut myös tietoa yhdistyksestämme ja sen toiminnasta. 
Toiminnasta on pidettty myös vielä vieraskirjaa. Arkistosta löytyvät lehtiartikkelit ja kopio 
vuoden 2020 kotisivuista.
 
Vuodelle 2020 laadittin vuoden 2019 lopulla yhdistyksen toimintakalenteri, joka painatettiin 
kirjapainossa ja jaettiin jäsenistölle vuoden 2019 joululounaalla. Maaliskuun puolivälissä levinnyt 
koronavirus-pandemia aiheutti sen, että pitkälti toistakymmentä valmistelemaamme tapahtumaa 
peruuntui sekä kerhojen ja kuukausitapaamisten toimintaan tuli lukuisia muutoksia ja peruutuksia. 
Jouduimme elämään jatkuvasti muuttuvan tiedon valossa. 

Paikallislehdessä julkaistiin Alpo Mannisen laatima artikkeli, ”Kotona koronan aikaan” 
jossa kerrottiin kolmen yli 70-vuotiaan jäsenemme korona-ajan tuntemuksista ja ajatuksista, joita 
korona-rajoitukset heille muuttuneissa olosuhteissa aiheuttivat. 

Uutena tiedottamisen muotona kuluvana vuonna ovat tulleet käyttöön puheenjohtajamme Hannu 
Heikkilän laatimat ja lähettämät sähköposti-tiedotteet. Näissä hän on kattavasti kertonut 
jäsenistöllemme kaksi kertaa kuukaudessa tulevasta toiminnastamme. Tiedotteissa on ollut 
ajankohtaista tietoa myös korona-pandemian tuomista suosituksista ja rajoituksista toimintaamme. 

Puheenjohtajamme lähetti jäsenistölle Itsenäisyyspäivän tervehdyksen ja 
Kohti Uutta Vuotta 2021 tervehdyksen, jossa hän mm. kiitti jäsenistöämme menneestä vuodesta ja
esitti valtavat kiitokset toiminnan toteuttajille. 
Jäsenemme Hilkka Ahosniemen kirjoittama joulutervehdys lähettiin jäsenistöllemme.  
Kirjoitukset julkaistiin myös sekä kotisivuilla että facobookissa.

Korona-ajan myötä kotisivuillamme ja facebookissamme ryhdyttiin julkaisemaan jäsentemme 
lähinnä hallituksen jäsenten ja muiden toimijoiden sekä aktiivisten jäsenten tervehdys-kirjoituksia.  

YHDISTYKSEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
Näistä on laadittu erilliset selvitykset.


