MÄNTSÄLÄN SENIORIT RY:N
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
YHDISTYKSEMME ON VIREÄSTI TOIMIVA
ERINOMAISIA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA TARJOAVA
OSALLISTUVIEN SENIORIEN YHDISTYS
TOIMINTA
Yhdistyksemme tarjosi meille kuluneen vuoden aikana mukavaa yhdessäoloa ja
harrastusmahdollisuuksia Senioreiden seurassa. Digiopetusta jatkettiin tänäkin vuonna
asiantuntijoiden johdolla. Yhdistyksellämme oli tänä vuonna 35 toimintavuosi.
Olemme tavanneet tosiamme Kotokartanossa kerran kuukaudessa pidettävissä tilaisuuksissa.
Kuukausitapaamisissa olemme kuulleet aina jonkin asiantuntijan pitämän esitelmän ja
keskustelleet siitä.
Yhdistyksessämme on toiminut kaksitoista aktiivista harrastekerhoa, joissa
on ollut mahdollisuus osallistua monipuoliseen toimintaan.
On tarjottu jäsenille mahdollisuuksia osallistua kulttuurikokemuksiin järjestämällä useita
mielenkiintoisia retkiä sekä kulttuuri- ja taide-elämysmatkoja eri kohteisiin.
Monimuotoinen toimintamme on tarjonnut jäsenillemme mahdollisuuden iloiseen ja turvalliseen
ikääntymiseen sekä samalla pidämme jäsenemme yhteiskunnan aktiivisina toimijoina.
Vapaaehtoisten auttamistyötä on kohdistettu myös oman paikkakunnan muihin ikäihmisiin mm.
Ikäihmisten neuvoston työn kautta.
Yhdistyksemme toimintaa ovat ohjanneet Kansallisen seniorioliiton arvot:
elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostaminen,
perinteiden kunnioittaminen.
Yhdistyksemme toiminnasssa on voitu toteuttaa Senioriliiton visiota ” Suomen kiinnostavin
senioritoimija” sekä toiminta-ajatusta ” Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan
mahdollistaja ja toteuttaja” Toimintaa ilmentävä teema kaudelle 2017 – 2020 on
”Seniorit nettiajassa”
Jäsenistöltä saadut toivomukset ja ideat ovat pohjana yhdistyksemme toiminnan kehittämiselle.
Samoin kuin olemme edelleen ottaneet tietoa ja mallia muiden yhdistysten parhaista ohjelmista ja
tapahtumista ja muista yhdistystoiminnan helmistä.
Mäntsälän seniorit kuuluu jäsenenä Uudenmaan kansalliseen senioripiiriin ja sitä kautta
Kansalliseen senioriliittoon. Yhdistyksemme toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoumatonta.
JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSU
Jäsenmäärä 31.12.2019 oli 215 jäsentä. Jäsenmaksu vuonna 2019 oli 25 euroa.
Jäsenistön osallistumisaktiivisuus vuoden aikana eli osallistuminen ainakin kerran
yhdistyksen tapahtumiin oli noin 85 %.
HALLINTO JA EDUSTUS
KOKOUKSET
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Pidettiin sääntömääräiset kevätkokous ja syyskokous.
Pöytäkirjat kokouksista löytyvät arkistosta.
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Hannu Heikkilä
Matti Virpiaro
Hilkka Ahosniemi
Anja Laine
Ritva Ahola
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Mirkku Koskenkanto
Mauri Isokääntä
Hemmo Siljander

TOIMIHENKILÖT
Ritva Friman
Teuvo Jatila

sihteeri
taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja
Matti Virpiaro
varalla
Mauri Isokääntä, Ritva Ahola
kotisivut
Hannu Heikkilä, Hilkka Ahosniemi, Mauri Isokääntä facebook
Sirkka Päivärinta
emäntä
Satu Haarma, Kyllikki Aronen
apuemännät
Antero Päivärinta
isäntä
Anja Laine
matkavastaava

Kerhojen vetäjät ja yhteyshenkilöt
Ajankohtaiskerho
Golf-kerho
Kirjallisuuskerho
Kuntosalikerho/voimistelu eli
Kuntosalikerho/faskia
kaksi ryhmää
Lounaskerho
Luontokerho
Muistikerho
varalla
Museokerho
Seniorikuoro
Senioritanssikerho
Sauvakävelykerho
Digikerho

Markku Hämäläinen
Hemmo Siljander, Christina Siljander
Mirkku Koskenkanto
molem- vetäjä
Eija Hynninen ja
missa lisätiedot Teuvo Jatila
Liisa Simovaara, Varpu Laisi
Leena Laakkonen
Liisa Simovaara, Varpu Laisi
Aija Kiiski, Teija Kolehmainen
Mirkku Koskenkanto
Mauri Isokääntä
Sinikka Poutala, Inkeri Lainila
Eeva Isokääntä, Raimo Koskenkanto
Liisa Simovaara

TOIMINNANTARKASTAJAT
Jaakko Mikkola ja Raimo Koskenkanto
Varalla Maija Toivonen ja Juhani Aronen
EDUSTUS
Liisa Simovaara on Kansallisen senioriliitto ry:n
liittovaltuuston varapuheenjohtaja ja liittovaltuuston jäsen
Hannu Heikkilä on Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n
hallituksen jäsen ja koulutusvastaava sekä
Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsen.
Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n
kevätkokoukseen 4.4.2019 Nurmijärvellä osallistuivat Hemmo Siljander, Ritva Ahola,
Ritva Friman, Mirkku Koskenkanto, Teuvo Jatila
syyskokoukseen 19.11.2019 Matinkylässä osallistuivat Hannu Heikkilä, Mauri Isokääntä,
Mirkku Koskenkanto, Ritva Friman, Teuvo Jatila

KUUKAUSITAPAAMISET
3.
17.1. Aiheena: Mäntsälän yleiskaava 2050, Vieraanamme: Yleiskaava-arkkitehti SAFA
Johanna Sääksniemi. Osanottajia 63 jäsentä.
Tasavuosia kuluvana vuonna täyttävien jäsentemme kahvitus
21.1. Yhdistyksen kevätkokous. Lisäksi aiheena:Yleinen turvallisuus” Vieraanamme:
Kihlakunnan syyttäjä, varatuomari Pihla Keto-Huovinen. Osanottajia 53 jäsentä
21.3. Aiheena:Yhdistyksen uusien nettisivujen ja uuden jäsenrekisterin esittely sekä Piirin
edunvalvontateemojen esittely. Osanottajia 31 jäsentä
18.4. Virsilaulutilaisuus kaikille avoimena tilaisuutena. Tilaisuuden juonsi Kimmo Laine,
mukana Seniorikuoro säestäjänään Pekka Itkonen. Puheenvuoron käytti Pekka Panula.
Osanottajia 59 henkilöä
16.5. Aiheena: Mäntsälän Yrityskeskuksen toiminnan esittely ja kuntaan sijoittuneiden
hankkeiden toteuttaminen. Vieraanamme Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja
Harri Kari. Osanottajia 39 jäsentä.
19.9. Aiheena: Lihasvoimasta lisää puhtia. Vieraanamme Personal trainer, hyvinvointi- ja
terveysvalmentaja Pentti Mikkonen. Osanottajia 64 jäsentä.
17.10. Ikäihmisten asioista kertoi politiikan moniottelija ja kokenut hyvinvoinnin kehittäjä
Tuulikki Petäjäniemi. Osanottajia 42 jäsentä
21.11. Yhdistyksen syyskokous. Lisäksi aiheena: EVA:n tutkimkset ovat luotsanneet
suomalaisten arvoja ja asenteita vuodesta 1984. Vieraanamme EVA:n johtaja
Emilia Kullas. Osanottajia 49 jäsentä.
12.12. Joululounas ja pikkujoulu Hirvihaaran kartanon lasipaviljongissa. Osanottajia
90 jäsentä. Tilaisuudesta lisää vieraskirjassa.
KERHOTOIMINTA
Ajankohtaiskerho
Kerhotapaamisissa Markku Hämäläinen on luennoinut erilaisista yhteiskunnallisista ja
ajankohtaisista aiheista. Luentojen pohjalta on käyty keskustelua esillä olevista asioista.
Osallsitujia on ollut keskimäärin 25 henkilöä/tapaaminen. Vuoden aikana on ollut
6 koontumista ja aiheet ovat olleet seuraavat: Suomen huoltovarmuus, Hämeenkyröstä
Pohjanmaan lakeuksille, Kiina, tulevaisuuden suurin suurvalta, Hybridivaikuttamisen aakkoset,
Sähkö – riittääkö meillekin ? Kestävä kehitys – seitsemäntoista askelta.
Golf-kerho
Kerhon tehtävänä on ylläpitää innostusta golfpeliin, yhdessäoloon sekä pelaajana kehittymiseen.
Tällä tavoin pidämme myös yllä sekä fyysistä että psyykkistä kuntoamme.
Jäsenmäärämme on pysynyt vakaana ja on tällä hetkellä 36 henkilöä. Kerhollamme on ollut
kolme yhteistä pelitapahtumaa Hyvinkään, Olarin ja Porvoon golffareiden kanssa.
Osallistuimme 28.5.2019 Uudenmaan kansallisen senioripiirin golftapahtumaan SHG,
Lakiston kentällä. Tapahtumia oli kauden aikana 7 ja osallistujia niissä oli keskimäärin
10 pelaajaa/tapahtuma. Meidän kerhomme pelaajat pärjäsivät hyvin kauden aikan pelatuissa
kilpailuissa.
Golfkesä oli sää- ja kenttäolosuhteiltaan erittäin hyvä, suorastaan loistava. Kerholaiset saivat
todella nauttia golfin pelaamisesta sekä yhteisissä tapahtumissa että pelatessaan omia kierroksiaan
kentillä. Kauden päätteeksi 5.12.2019 pidimme glögilasin ääressä pienen palaverin. Palaverissa
mietimme, miten saisimme lisää kerholaisia yhteisiin tapahtumiin. Päätettiin, että varataan
Hirvihaaran kentältä Senioreille yhteinen vakiopeliaika, esim. joka kuukauden ensimmäiselle ja
kolmannelle maanantaille. Keskustelimme peliajasta ja aamupäivä sai eniten kannatusta.
Kirjallisuuskerho
Kerhon tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina kirjallisuudesta kiinnostuneiden Senioreiden
kesken. Jaamme vinkkejä mielenkiintoisista teoksista ja vuosittain pyrimme saamaan yhden

kirjailijavieraan/asiantuntijan vieraaksemme. Kuluneena vuonna saimme kirjailijavieraaksemme 4.
23.4.2019 Suvi Aholan. Kirjailija kertoi Minna Canthista ja hänen vaikutuksistaan aikansa
yhteiskuntaan. Kirjaston kanssa on tehty yhteistyötä ja vuorovaikutusta tarvitaan jatkossakin.
Kerhon tavoitteena on innostava ja aktivoiva yhdessäolo. Suvi Aholan esityksessä tuli kuulluksi
tärkeä viisaus ”Lukemisen perintö on tärkein perintö, jonka voi jälkeläisilleen jättää !
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 10 kertaa ja osallistujia keskimäärin 11 henkilöä/tapaaminen
Kuntosalikerho
Kerhon toiminnan tavoitteena on fyysisen kunnon ylläpitäminen. Kerho on kuluneena vuonna
koontunut kahtena ryhmänä. Ensimmäinen tunti on perinteistä kuntosalivoimistelua ja toisessa
ryhmässä keskitytään faskia- eli lihaskalvoihin ym. Tunneilla keskitytään erityisesti nivelten
liikkuvuuden, lihasvoiman ja tasapainon harjoittamiseen. Jokainen kuntoilee voimiensa ja oman
liikkuvuutensa mukaan. Ensimmäinen ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 36 kertaa ja
osallistujia keskimäärin 18 henkilöä/tapaaminen. Toinen ryhmä (faskia) on kokoontunut vuoden
aikana 36 kertaa ja osallistujia keskimäärin 12 henkilöä/tapaaminen.
Lounaskerho
Kerhossa kokoonnumme yhdessä nauttimaan maukkaasta ruuasta sekä seurustelemaan
keskenämme. Samalla tutustumme eri ravintoloihin ja niiden tarjoamiin palveluihin.
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 8 kertaa ja osallistujia keskimäärin 35 henkilöä/tapaaminen.
Luontokerho
Kerhon tarkoituksena on järjestää luontoretkiä eri kohteisiin. Kuluneen vuoden aikana järjestettiin
seuraavat 3 retkeä; Retki Kotajärven laavulle ja Koljansaareen, joka oli samalla osa Senioriliiton
kampanjoimaa kävelytapahtumaa, Jokivarsikävely kunnostettua Mäntsälänjokea myötäillen
Kirkonkylässä, Retki Pitkästen Natura-alueelle Hirvihaarassa. Näistä retkistä on hyvät kuvaukset
kotisivuillamme 2019, jotka löytyvät arkistosta. Osallistujia oli keskimäärin 19 henkilöä/retki.
Muistikerho
Kerhossa aktivoidaan aivojen käyttöä tietojen ja taitojen aktiivisella käyttämisellä. Seurataan
terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittymistä. Seurataan muistitutkimukseen liittyvää uusinta
tietoa. Tavataan toinen toisiaan iloisessa sosiaalisessa tilanteessa. Vaivaamme päätämme myös
vaihtelevien kotitehtävien parissa. Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 17 kertaa ja
osallistujia keskimäärin 22 henkilöä/tapaaminen.
Museokerho
Kerhon tarkoitus on tarjota mahdollisuus tutustua yhdessä eri museoihin ja niiden vaihtuviin
näyttelyihin. Museoiksi tässä yhteydessä lasketaan kaikki ryhmää kiinnostavat kohteet.
Kokoontumiseen kuuluu myös yhteinen lounas ja kokemusten arviointi. Tavoitteena on tarjota
monipuolista kulttuuritarjontaa ja kokea mukavia yhdessäolon hetkiä ja vuorovaikutusta.
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 9 kertaa ja osallistujia keskimäärin 16 henkilöä/tapaaminen
Vierailtuja kohteita on ollut yhteensä 12 kpl. Kotisivuillamme 2019 on kerrottu kaikki kohteet ja
siellä on myös kuvia vierailuilta. Kotisivut 2019 löytyvät arkistosta.
Sauvakävelykerho
Kerho aloitti toimintansa syksyllä 2019. 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 sellaisiin ryhmiin, että jokaiselle löytyy sopiva vauhti ja matka. Kokoontumisia oli
vuoden aikana 5 kertaa ja osallistujia keskimäärin 8 henkilöä/tapaaminen.

Senioritanssikerho
5.
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 30 kertaa ja osallistujia keskimäärin 14 henkilöä/tapaaminen
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. Kokoontumisia/harjoituksia on ollut vuoden aikana 22 kertaa ja osallistujia
keskimäärin 19 laulajaa/harjoitus. Esiintymisiä on ollut yhteensä 5 kertaa, joista omalle väelle
2 kertaa joissa 36 laulajaa sekä ulkopuolisille 3 kertaa, joissa 46 laulajaa
Digikerho
Kerhon tarkoituksena on antaa digiopetusta asiantuntijoiden opastuksella sekä myös
henkilökohtaista ohjausta älypuhelimen. tabletin,”läpäärin” ja tietokoneen käytössä.
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 10 kertaa ja osallistujia 15 henkilöä/tapaaminen.
Senioriliitolta on saatu tähän tarkoitukseen vuonna 2019 digiavustusta 700 euroa.
TAPAHTUMAT - MATKAT – RETKET – TAIDE-ELÄMYKSET
Vuoden 2019 aikana osallistuttiin yhteensä 15 erilaiseen tapahtumaan, retkeen ja
taide-elämystapahtumaan. Niissä oli yhteensä 348 osallistujaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strauss-konsertti Finlandiatalolla 6.1.
Ystävän laulu Martinus Sali Vantaa 10.2.
Franz Leharin operetti Giuditta Aleksanterin teatterissa 24.2.
Kiviä taskussa - näytelmä Studio Pasila 21.3.
Chess-musikaali Svenska teatern 27.3.
Ikitie-näytelmä Lahden kaupunginteatterissa 6.4.
Mustapukuinen nainen – näytelmä Kouvolan teatterissa 4.5.
Kyläretki Sälinkäälle 9.5.
Uudenmaan kansallisen senioripiirin kesäjuhla Hyvinkäällä 6.6.
Kesäretki Tampereelle ja lähiseudulle 7.8. - 8.8.
Sibelius-festivaali Sibeliustalolla Lahdessa 7.9.
Vierailu John Nurmisen säätiöön Pasilaan 11.9.
Pieni merenneito - suurmusikaali Helsingin kaupunginteatterissa 26.10.
Hevoshuijarit – musikaali Keravasalissa 9.11.
Uudenmaan kansallisen senioripiirin kirkkopyhä Järvenpäässä 8.12.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN ESITTELY ERILAISISSA TAPAHTUMISSA
Osallistuttiin ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa mm. uusien jäsenien hankkimiseksi erilaisissa
tapahtumissa vuoden 2019 aikana seuraavasti:
•
•

•
•
•

Virsilaulutilaisuus Kotokartanossa 18.4., kaikille avoin tilaisuus
Senioritanssi-tapahtuma Seurojentalolla 29.4. kansainvälisen senioritanssitapahtuman
merkeissä. Tapahtuma oli kaikille avoin ja maksuton sekä mukaan oli kutsuttu
tanssijoita myös naapurikunnista.
Mäntsälän kesän avajaiset – tapahtuma 18.5. Seurojentalolla ja sen ympäristössä
Mäntsälän harrastusmessut – tapahtuma 24.8. Seurojentalolla ja sen ympäristössä
Ikäihmisten iloinen liikuntapäivä – tapahtuma 9.9. Urheilupuistossa ja monitoimitalolla

6.
IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Kyseessä on Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteinen Ikäihmisten neuvosto, jossa on
12 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvosto koostuu ko. paikkakuntien
eläkeläisjärjestöjen sekä kuntien ja seurakuntien edustajista. Mäntsälän senioreiden varsinainen
edustaja on Mirkku Koskenkanto ja varaedustaja Matti Virpiaro. Neuvosto kokoontui kuluneen
vuoden aikana 6 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 62. Vuoden 2019 tavoitteena oli kohottaa
neuvoston tunnettavuutta sekä toimia yhteisten asioiden esilletuojana ja vanhusväestön
esteettömän osallistumisen ja ikäihmisten palvelujen pitämiseksi kunnassa. On mm. annettu
lausunto vesiliikuntakeskuksen hankesuunnitelmaan, kannanotto Osuuspankin asiakaspalvelun
jatkumiseen. Esteettömyyskartoitukset kunnan ja seurakunnan tiloihin jatkuivat. Järjestettiin
luustoterveys-tapahtuma ja Vanhusten viikon juhla. Verkostoiduttiin Uudenmaan ja Keusoten
alueen vanhusneuvostojen kanssa. HYTE-lautakunnalle vietiin viestiä 75-vuotiaiden
kotikäyntien (kartoituskäynti ikääntyville) tarpeellisuudesta.
KOULUTUS
Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutukseen osallistuttiin vuoden 2019 aikana seuraavasti:
Hannu Heikkilä oli kaikissa alla mainituissa piirin koulutuspäivissä läsnä piirin koulutusvastaavana
ja osallistujana.
•
•
•
•
•
•
•

Hallituksen jäsenten perehdyttämispäivä 14.2. Mirkku Koskenkanto, Mauri Isokääntä,
Ritva Friman
Puheenjohtaja tapaaminen 6.3.
Viestinnän haasteet 10.4. Mauri Isokääntä, Mirkku Koskenkanto, Ritva Friman
Nettisivukoulus 21.5. Mauri Isokääntä
KILTA- koulutus 22.5. Teuvo Jatila
Suunnittelupäivä yhdistyksille 25.9. Ritva Friman, Sirkka Päivärinta, Antero Päivärinta
Liisa Simovaara oli läsnä luennoitsijana
Kerhon/vertaisohjaajien liikunnallinen hyvinvointipäivä 30.10. Kisakalliossa
Teuvo Jatila, Mirkku Koskenkanto, Raimo Koskenkanto, Eeva Isokääntä

Senioriliiton koulutukseen osallistuttiin vuoden 2019 aikana seuraavasti:
•

Piirien koulutus- ja kansiovastaavien päivä 15.5. Hannu Heikkilä

TIEDOTTAMINEN
Kuukausitapaamisista, retkistä ja kerhojen kokoontumisista on ilmoitettu Mäntsälän Uutisetlehden seurapalstalla vuoden aikana viikoittain kesäkautta lukuun ottamatta. Lisäksi kevät- ja
syyskokousten kutsu on julkaistu em. lehdessä. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta on ollut
arkikkeli paikallislehdessä kuluneen vuoden aikana 2 kertaa.
Toimintakalenteri on toimitettu koko jäsenistölle. Tapahtumatiedotteita matkoista ja retkistä
sekä kerhojen toiminnasta ja muista tapahtumista on jaettu vuoden aikana useamman kerran
melkein kuukausittain kuukausitapaamisissa ja muissakin tapaamisissa. Lisäksi niitä on
toimitettu samoina aikoina jäsenistölle sähköpostijakeluna.
Yhdistyksellä on kotisivut, joista löytyy aina ajankohtaiset, päivitetyt tiedot toiminnastamme.
Nettisivut löytyvät osoitteesta: www.mantsala.senioriyhdistys.fi Osoite ei ole muuttunut,
vaikka nettisivut on uudistettu uuden ohjelman myötä ja niiden ilme on muuttunut vuoden
2019 alusta lukien.

Vuoden aikana nettisivuja on edelleen kehitetty ja uudistettu aina vain parempaan
ja persoonallisempaan suuntaan. Kotisivuilta löytyy tosi paljon kiinnostavaa ja ajankohtaista
tietoa toiminnastamme sekä tekstinä että kuvina.
Facebook Mäntsälän seniorit on käytössä ja siihen löytyy yhteys myös
nettisivuilta kohdasta yhdistys sekä etusivun alavalikosta

7.

Toiminnasta on pidetty vieraskirjaa, josta löytyvät mm. kuukausitapaamiset ja niiden esitelmäaiheet sekä osanottajat ja kuvamateriaalia. Arkistosta löytyvät myös toiminnasta kertovat
paikallallislehden lehtikirjoitukset sekä kuvamateriaalia eri tapahtumista
Kopio yhdistyksen kotisivuista vuodelta 2019 löytyy myös arkistosta.
ANSIOMERKIT VUONNA 2019
Senioriliiton ansiomerkit merkittävästä ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksessä, liitossa ja
piirissä ojennettiin joululounaalla seuraavasti
Kultainen ansiomerkki
Sirkka Päivärinta, sai merkin jo syntymäpäivillään
Pronssinen ansiomerkki
Antti Ahosniemi, Juhani Aronen, Kyllikki Aronen, Mirja Hiltunen, Seppo Hiltunen, Sirpa
Koskenheimo, Raimo Koskenkanto, Eero Mikkola, Marja-Riitta Mikkola
HUOMIONOSOITUKSET
Uudenmaan kansallinen senioripiiri kutsui piirin kevätkokouksessa 4.4.2019 Nurmijärvellä
Teuvo Jatilan Uudenmaan kansallisen senioripiirin kunniajäseneksi
tunnustuksena Teuvon ansiokkaasta toiminnasta senioritoiminnan päämäärien ja tavoitteiden
hyväksi piirin sihteerinä vuosina 1998-2017 sekä muissa Senioriliiton tehtävissä.
Onnittelumme Teuvolle ja kiitokset ansiokkaasta työstä myös kaikkien Mäntsälän Seniorieden
puolesta.
YHDISTYKSEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖS
Näistä on laadittu erilliset selvitykset
LOPUKSI
Yhdistyksen hallitus kiittää yhdistyksen jäseniä vireästä, aktiivisesta ja iloisesta osallistumisesta
yhdistyksen toimintaan. Jäsenistö ja erityisesti yhdistyksen toimihenkilöt ovat olleet innolla ja
hyvillä mielin mukana erilaisten tapahtumien ja retkien järjestelyissä.
Toimintasuunnitelman mukaiset toiminnan painopistealueet; yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden
tunne, yhdessä tekeminen oman jäsenistön ja muiden kanssa, toimiminen avoimesti ja
houkuttelevasti sekä tiedottaminen toiminnastamme toteutuivat mainiosti.

