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TOIMINTATEEMA KAUDELLE 2017 – 2020 SENIORIT NETTIAJASSA

YHDISTYKSEMME ON VIREÄSTI TOIMIVA 
ERINOMAISIA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA TARJOAVA 
OSALLISTUVIEN SENIORIEN YHDISTYS

TOIMINTA
Yhdistyksemme tarjosi meille kuluneen vuoden aikana mukavaa yhdessäoloa ja 
harrastumahdollisuuksia Senioreiden seurassa. Saimme vuoden aikana myös ilmaista
digiopetusta asiantuntijoiden toimesta. Yhdistyksellämme oli tänä vuonna 34. toimintavuosi.
Olemme tavanneet tosiamme Kotokartanossa kerran kuukaudessa pidettävissä tilaisuuksissa.
Kuukausitapaamisissa olemme kuulleet aina jonkin asiantuntijan pitämän esitelmän ja 
keskustelleet siitä. Yhdistyksessämme on toiminut yksitoista aktiivista harrastekerhoa, joissa
on ollut mahdollisuus osallistua monipuoliseen toimintaan. On järjestetty myös useita 
mielenkiintoisia retkiä sekä kulttuuri- ja taide-elämysmatkoja. 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.

Toiminnan painopisteet vuoden 2018 toiminnallemme olivat:
– yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne
– yhdessä tekeminen oman jäsenistön ja muiden kanssa
– viestintä ja tiedottaminen

Yhdistyksemme toimintaa ovat ohjanneet Kansallisen senioriliiton arvot:
elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostaminen, 
perinteiden kunnioittaminen.

Mäntsälän seniorit kuuluu jäsenenä Uudenmaan kansalliseen senioripiiriin ja sitä kautta 
Kansalliseen senioriliittoon. Yhdiksemme toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoumatonta.

JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSU
Jäsenmäärä 31.12.2018 oli 217 jäsentä. Jäsenmaksu vuonna 2018 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 löytyvät arkistosta.

HALLITUS
Pj. Hannu Heikkilä
Vpj. Matti Virpiaro
j. Hilkka Ahosniemi j.    Mirkku Koskenkanto
j. Anja Laine j.    Mauri Isokääntä
j. Ritva Ahola j.    Hemmo Siljander
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Ritva Friman sihteeri, varalla kotisivut
Teuvo Jatila taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja

varalla Matti Virpiaro
Ritva Ahola kotisivut
Hilkka Ahosniemi facebook, varalla Hannu Heikkilä, Mauri Isokääntä
Sirkka Päivärinta emäntä
Satu Haarma apuemäntä
Antero Päivärinta isäntä

Kerhojen vetäjät ja yhteyshenkilöt
Kulttuuri- ja matkailukerho Anja Laine
Museokerho Mirkku Koskenkanto
Kirjallisuuskerho Raija Ikonen kevätkauden

Mirkku Koskenkanto syyskauden
Muisti- ja aivojumppakerho Liisa Simovaara ja Varpu Laisi
Lounaskerho Liisa Simovaara ja Varpu Laisi
Kuntosalikerho Eija Hynninen ohjaaja, yhteyshenkilö Teuvo Jatila
Senioritanssikerho Sinikka Poutala ja Inkeri Lainila
Golf-kerho Hannu ja Leila Heikkilä
Seniorikuoro Kimmo Laine yhteyshenkilö kevätkauden

Mauri Isokääntä yhteyshenkilö syyskauden
Pekka Itkonen kuoron johtaja

Ajankohtaiskerho Markku Hämäläinen
Seniorijooga Tiina Ollila ohjaaja, yhteyshenkilö Ritva Ahola

TOIMINNANTARKASTAJAT
Jaakko Mikkola ja Terttu Hämäläinen
Varalla Maija Toivonen

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 6.4.2018 Espoossa osallistuivat Matti Virpiaro, Mauri Isokääntä,
Mirkku Koskenkanto, Ritva Friman. Varalla Teuvo Jatila.
Syyskokoukseen 28.11.2018 Loviisassa osallistuivat Hannu Heikkilä, Matti Virpiaro,
Mirkku Koskenkato, Ritva Friman. Varalla Teuvo Jatila, Sirkka Päivärinta.

KUUKAUSITAPAAMISET
18.1.   Tasavuosia kuluvana vuonnan täyttävien kahvitus. Kutsuttuja yhteensä 52 henkeä.

Aiheena: Soten valinnanvapauskokeilu Keski-Uudenmaan alueella. Vieraanamme
projektipäällikkö Frank Ryhänen. Osanottajia 96 jäsentä

15.2.    Yhdistyksen kevätkokous. Aiheena: taistelu itsenäisyydestä vuonna 1918.
            Vieraanamme historiantutkija Juhani Vakkuri. Osanottajia 54 jäsentä.
15.3.    Aiheena: Ikääntyvien ja matkailijoiden rokotukset. Vieraanamme osastonlääkäri
            Maarit Nevalainen Mäntsälän terveyskeskuksesta. Osanottajia 49 jäsentä.
19.4.    Aiheena: Perhoset ja suuri yleisö. Vieraanamme Tuomo A Komulainen Luonnon- 

tieteellisestä museosta. Osanottajia 51 jäsentä.
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17.5.    Aiheena: Varjokuvia ja niiden tekijöitä. Vieraanamme Siluettitaiteilija Sirkka Leikkula
            Osanottajia 36 jäsentä.
20.9.    Aiheena: Mäntsälänjoen kunnostaminen ja maisemasuunnitelma joen ja sen ympäristön    
            ilmeen kohentaminen. Vieraanamme toimistoinsinööri Matti Sulonen Mäntsälän kunnasta.
            Osanottajia 58 jäsentä
18.10.  Aiheena: Kekkos-kirjat. Vieraanamme kirjailija ja toimittaja Maarit Tyrkkö.
            Osanottajia 58 jäsentä
15.11.   Yhdistyksen syyskokous. Hilkka Ahosniemi kertoi sanoin ja kuvin Etelä-Afrikan 
             safarimatkasta. Osanottajia 50 jäsentä.
13.12.  Joululounas ja pikkujoulu Hirvihaaran kartanossa. Osanottajia 90 jäsentä.
            Tilaisuudesta lisää vieraskirjassa

KERHOTOIMINTA

Kulttuuri- ja matkailukerho
Vuoden 2018 aikana järjestettiin/osallistuttiin yhteensä 14 erilaiseen tapahtumaan sekä retkiin ja 
taide-elämystapatumiin. Niissä oli yhteensä 465 osallistujaa.

• Strauss-iloa-konsertti 6.1. Finlandiatalossa
• Täällä Pohjantähden alla – näytelmä 3.2. ja 7.4. kahtena osana Lahden kaupunginteatterissa
• Vierailu Kauppalehteen ja Mannerheim-museoon 6.2.
• Ihmisen poika Pääsiäisen vaellusnäytelmä Vivamossa ja tutustuminen Tytyrin kaivokseen 

Lohjalla 28.3.
• Leif Segerstam Metsäkansanlaulu 18.4. Aleksanterin teatterissa.
• Kyläretki Ohkolaan 3.5.
• Senioriristeily 22.-23.5.
• Uudenmaan kansallisen senioripiirin kesäjuhla 5.6. Mäntsälän Suurlavalla

Mäntsälän seniorien järjestämänä
• Kesäretki Lappeenrantaan 29.8. - 30.8.
• Museoretki Hämeenlinnaan 12.9. Kohteina Panssarimuseo ja Militarimuseo
• Gabriel- näytelmä 27.9. Willen saunassa
• Sound Of Music – musikaali Lahden kaupunginteatterissa
• Kotkan poikii- konsertti 9.11. Sibeliustalolla Lahdessa
• Uudenmaan kansallisen senioripiirin kirkkopyhä Keravan kirkossa

Museokerho
Kerho aloitti toimintansa tammikuussa 2018. 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 ventilointi. Tavoitteena on tarjota monipuolista kulttuuritarjontaa ja kokea mukavia
yhdessäolon hetkiä ja vuorovaikutusta. Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 9 kertaa ja 
osallistujia keskimäärin 12 henkeä/tapaaminen.

Kirjallisuuskerho
Kerhon tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina kirjallisuudesta kiinnostuneiden senioreiden
kesken. Jaamme vinkkejä mielenkiintoisista teoksista ja vuosittain pyrimme saamaan yhden 
kirjailijavieraan/asiantuntijan vieraaksemme. Yhteistyötä on Mäntsälän kirjaston kanssa sillä 
osallistumme sen järjestämiin kirjailijavierailuihin ja muihin tapahtumiin. Tavoitteena on 
innostava ja aktivoiva yhdessäolo. Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 9 kertaa ja osallistujia 
keskimäärin 10 henkeä/tapaaminen.  
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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 15 kertaa ja 
osallistujia keskimäärin 20 henkeä/tapaaminen.

Lounaskerho
Kerhossa kokoonnumme yhdessä nauttimaan maukkaasta ruuasta sekä seurustelemaan
keskenämme. Samalla tutustumme eri ravintoloihin ja niiden tarjoamiin palveluihin.
Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 7 kertaa ja osallistujia keskimäärin 30 henkeä/tapaaminen.

Kuntosalikerho
Kerhon toiminnan tavoitteena on fyysisen kunnon ylläpitäminen. Kokoontumisia on ollut 
vuoden aikana 34 kertaa ja osallistujia keskimäärin 30 henkeä/tapaaminen.

Senioritanssikerho 
Senioritanssi on kansainvälistä, lääkäreidenkin suosittelemaa, terveellistä ja iloista ikäihmisten
tarpeet ja rajoitukset huomioonottavaa liikuntaa sekä samalla hyvää aivojumppaa. Kerho on 
toiminut yhdessä Mäntsälän Sydänyhdistyksen kanssa. Näin toteutettuna tämä on oivaa
yhteistyötä ja näin saamme myös uusia tuttavia. Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 30 kertaa 
ja osallistujia keskimäärin 10 henkeä/tapaaminen.

Golf-kerho
Kerhon tehtävänä on ylläpitää innostusta golfpeliin ja yhdessäoloon sekä pelissä oppimiseen.
Tällä tavoin pidämme yllä sekä fyysistä että psyykkistä kuntoamme. Jäsenmäärämme on tällä 
hetkellä 36 henkilöä. Kerhollamme on ollut neljä yhteistä pelipäivää Porvoon, Olarin ja
Hyvinkään yhdistysten kerhojen kanssa. Kerhon jäsenillä oli kaksi kerhon omaa pelipäivää.
Lisäksi osallistumme Uudenmaan kansallisen senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton kilpailuihin.
Mäntsälän senioreiden joukkue voitti Pokaalikisan toisen kerran peräkkäin. Mäntsälän 
senioreiden voittajajoukkueessa pelasivat: Alpo Manninen, Hillevi Manninen, Arja Karvonen, 
Raimo Puranen, Seppo Hiltunen. Kesä oli sää- ja kenttäoloiltaan loistava. Kerholaiset saivat 
todella nauttia golfin pelaamisesta sekä yhteisissä tapahtumissa että pelatessaan omia 
kierroksiaaan eri kentillä.  Tapahtumia on ollut vuoden aikana 10 kertaan ja osallistujia 
keskimäärin 10 henkeä/tapaaminen. 

Seniorikuoro
Kuorossa yhdessä laulaminen luo reipasta mielialaa ja ylläpitää terveyttä. Naisten ja miesten 
yhteinen Seniorikuoro laulaa ja viihtyy yhdessä. Seniorikuoro toimii Mäntsälän kansalaisopiston
alaisena. Kuoro järjesti 6.11. avoimet ovet kaikille asiasta kiinnostuneille hankkiakseen uusi 
laulajia kuoroon.  Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 24 kertaa ja osallistujia keskimäärin 
16 henkeä/tapaaminen. Esiintymisiä oli yhteensä 4 kertaa, joista omalle väelle yhden kerran ja 
ulkopuolisille 3 kertaa. Laulajia niissä keskimäärin 16 laulajaa/ tilaisuus.

Ajankohtaiskerho
Kerhotapaamisissa on ollut luentoja erilaisista yhteiskunnallisista ja ajankohtaisista aiheista.
Luentojen pohjalta on käyty keskustelua esillä olevista asioista. Kokoontumisia on ollut vuoden
aikana 3 kertaa ja osallistujia keskimäärin 25 henkeä/tapaaminen. 
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Jooga on sekä kehon että mielen harjoitus. Se lisää kokonaisvaltaista kehotietoisuutta, 
itsetuntemusta ja mielen hiljentymistä. Harjoitus kehittää tasapanoa ja toimintakykyä. Harjoitus
ei myöskään edellytä oppilailta liikunnallista taustaa. Lisäksi tunneilla pystytään huomioimaan 
henkilökohtaisia rajoitteita ja löytämään jokaiselle oman kehon vaatima harjoite. Jooga on 
harjoitusta, jossa ei ole ikärajaa. Kokoontumisia on ollut vuoden aikana 27 kertaa ja osallistujia 
keskimäärin 10 henkeä/tapaaminen.

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN
Osallistuttiin erilaisiin tilaisuuksiin seuraavasti

• Ikäihmisten iloinen liikuntapäivä 10.9. Urheilupuistossa. Tilaisuus jouduttiin siirtämään 
Monitoimitalolle huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Järjestäjä kunnan liikuntapalvelut.

• Vanhustenviikon juhla 12.10. kunnantalon valtuustosalissa. Järjestäjä Ikäihmisten neuvosto
• Mäntsälän Mieskuoron perinteinen Joulukonsertti 7.12. Mäntsälän kirkosssa

HATTUJUHLA/ UUDENMAAN KANSALLISEN SENIORIPIIRIN KESÄJUHLA 
MÄNTSÄLÄN SUURLAVALLA
Mäntsälän suurlavalla nähtiin rentoa kesämeiningiä ja iloista senioreiden juhlaa kun Mäntsälän 
seniorit järjesti siellä Uudenmaan kansallisen senioripiirin kesäjuhlan ns. Hattujuhlan.
Mukana oli 220 senioria yhdestätoista Uudenman senioriyhdistyksestä. Kaikilla oli tietenkin oman 
näköisensä hattu päässä luomassa eleganssia ja iloista mieltä.
Jokainen yhdistys esitti Hattujuhlassa muutaman minuutin ohjelman. Oli laulua, lausuntaa, tansseja,
videoita ja teatteriesitystäkin. Todellista irrottelua ja heittäytymistä, josta yleisö 
nautti anten runsaat suosionosoitukset. Yhdistyksemme rantatanssi- ja rantaleijonaesitys
vei sopivasti aiheeseen.
Yhdistykset toivat juhlaan myös mielestään parhaan turhakkeen kauniisti paketoituna.
Turhake on tavara, jota ei itse missään tapauksessa tarvitse mutta se voi olla toisen aarre.
Tavarat sitten kiersivät uusille omistajille. 
Tangoprinssi Kalle Jusssila houkutteli seniorit menestyksekkäästi tanssilattialle. Suurlavan 
ravintola hoiteli maistuvan ruoka- ja kahvitarjoilun.

Juhlayleisö poistui paikalta virkistynein kesämielin ja hymy huulillaan sekä kiitoksia jaellen.
Näin olleen jäsenistöltämme paljon työtä vaatineet mittavat järjestelyt saivat palkintonsa.. 
Kevätkauden päätteeksi pääsimme näin kesälaitumille hyvillä mielin.
Kesällä pelataan tietysti golfia ja retkeilläänkin yhdistyksen porukalla.
Arkistosta ja nettisivuiltamme löytyy Hattujuhlasta kuvamaterialia ja kutsukirjeitä.

SENIORIT NETTIAJASSA
Kansallinen Senioriliitto ry:n toiminnan teemaksi vuosille 2017 – 2020 on päätettty 
Seniorit nettiajassa, joka on myös yhdistyksemme toimintateema. Tavoitteena on panostaa
enemmän digi-aikaan, sähköiseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan.
Selvittääksemme jäsenistömme nykyistä digitaalisten palvelujen käyttöä ja tarvetta sekä 
kiinnostusta digipalveluiden käytön opastukseen teimme koko jäsenistölle kyselyn asiasta.
Kyselyn tarkoituksena oli saada selville jäsenistömme lähtötilanne ja tavoitteet digipalvelujen 
käytölle. Kyselyyn vastasi 22 Senioria eli noin 10 % jäsentemme kokonaismäärästä.
Koska vastaus- prosentti oli noin vaatimaton, hallitus päätti toistaiseksi seurata tilannetta ja
palata toimenpiteisiin tarpeen mukaan.
Kunnan vapaa-aikapalvelut perusti CityMarketin tiloihin Meetingin Point-palvelupisteen, jota 
voidaan käyttää myös digipalvelujen käytön opastukseen. Kirjastosta saa myös digi-
palvelujen käytön opastusta. Näitä palveluita päätettiin markkinoida jäsenistölle tehokkaasti.



Meetin Point -palvelupisteessä järjestettiin 24.10. ja 7.11. asiantuntijoiden toimesta Senioreille  6. 
tarkoitettua, ilmaista älypuhelimien käyttöopastusta.
                                                                                                                                                         
Yhdistyksemme sai Kansalliselta seniorisäätiöltä avustusta 1000 euroa Digiopetus-hankkeisiin.
Tämän määrärahan turvin järjestettiin Senioreille asiantuntijoiden toimesta 19.11. Kunnantalolla 
ja 3.12. Seurojentalolla ilmaista digiopetusta tietokoneiden ja vastaavien laitteiden sekä 
älypuhelinten käyttöön. Opastukset jatkuvat vuoden 2019 aikana. 
Samojen asiantuntijoiden toimesta on luvassa yksilöllistä, henkilökohtaista opastusta 
Senioreidemme kodeissa.

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO
Ikäihmisten neuvostossa on 12 varsinaista ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Mäntsälän 
senioreiden varsinainen edustaja on Mirkku Koskenkanto ja varajäsen Matti Virpiaro.
Neuvosto koostuu paikallisten Mäntsälän ja Pornaisten eläkeläisjärjestöjen sekä kuntien ja 
seurakuntien edustajista. Neuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja järjesti 2 ikäinfoa
Mäntsälässä aiheinaan; puhelinmarkkinointi, jossa oli osallistujia 20 henkeä sekä pankin 
sähköiset palvelut, jossa oli osallistujia 36 henkeä.
Neuvosto teki yhdessä vammaisneuvoston kanssa kunnan yleisölle avoimiin kiinteistöihin
esteettömyyskartoitukset. Tulokset korjausehdotuksineen on toimitettu eteenpäin. Ikäihmisten
neuvosto osallistui Mäntsälän Messuihin, järjesti Vanhustenviikon juhlan ja tälle kohderyhmälle
suunnattuna kaksi elokuvanäytöstä. Osallistui Digikahvilaan yhdessä Nuorisovaltuuston kanssa.
Osallistui K6-kuntien vanhusneuvostojen yhteistapaamiseen Keravalla sekä ”Ikäystävällinen 
asuinlueiden kehittämisseminaari” -tapahtumaan. 

KOULUTUS
Uudenmaan kansallisen senioripiirin koulutukseen osallistuttiin vuoden 2018 aikana seuraavasti

• Uusien jäsenten perehdyttämispäivä 21.2 Hemmo Siljander ja Mauri Isokääntä
• Puheenjohtajien tapaaminen 13.3. Hannu Heikkilä puheenjohtajana
• Viestintää nettiajassa 11.4.  Ritva Ahola ja Ritva Friman
• Suunnittelupäivä yhdistyksille 26.9. Ritva Friman
• Muistikerho-ohjaajien koulutuspäivä 31.10. Liisa Simovaara kouluttajana ja Varpu Laisi

Hannu Heikkilä oli koulutusvastaavana ja koulutuksen järjestäjänä mukana kaikissa
Piirin järjestämissä koulutuksissa.

Kansallisen senioriliitton koulutukseen osallistuttiin vuoden 2018 aikana seuraavasti
• Jäsenrekisterin käyttökoulutus 15.8. Teuvo Jatila
• Jäsenrekisterin käyttökoulutus 16.8. Matti Virpiaho
• Yhdistysten nettivastaavien koulutuspäivä 18.9. Ritva Ahola ja Ritva Friman
• Piirien koulutusvastaavien tapaaminen 25.9. Hannu Heikkilä
• Jäsenrekisterikoulutus taloudenhoitajille 31.10. Teuvo Jatila
• Yhdistysten viestintäpäivä 20.11. Ritva Friman ja Hannu Heikkilä
• Muistikerhojen vastaavien tapaaminen 23.11. Liisa Simovaara 

TIEDOTTAMINEN
Kuukausitapaamisista, retkistä ja kerhojen kokoontumisista on ilmoitettu Mäntsälän Uutiset-
lehden 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 ja Patinassa yhden kerran.



Toimintakalenteri on toimitettu koko jäsenistölle. Tapahtumatiedotteita matkoista ja retkistä    7.
sekä kerhojen toiminnasta ja muista tapahtumista on jaettu vuoden aikana useamman kerran 
kuukausitapaamisissa ja muissa tapaamisissa. Lisäksi niitä on toimitettu jäsenistölle 
sähköpostijakeluna.
                                                                                                                                                       
Yhdistyksellä on kotisivut, joista löytyy aina ajankohtaiset, päivitetyt tiedot toiminnasta. 
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. Facebook Mäntsälän seniorit on käytössä ja siihen löytyy yhteys myös
uusilta nettisivuilta kohdasta yhdistys.

Toiminnasta on pidetty vieraskirjaa, josta löytyvät mm. kuukausitapaamiset ja niiden esitelmä-
aiheet sekä osanottajat. Vieraskirjasta löytyvät myös toiminnasta kertovat paikallallislehden
lehtikirjoitukset sekä kuvamateriaalia eri tapahtumista.
Kopio yhdistyksen kotisivuista vuodelta 2018 ja siihen liittyvä kuvagalleria löytyvät arkistosta.

ANSIOMERKIT VUONNA 2018
Senioriliiton ansiomerkit merkittävästä ja aktiivisesta toiminnasta yhdistyksessä, liitossa ja 
piirissä ojennettiin joululounaalla seuraavasti
Kultainen ansiomerkki
Liisa Simovaara, Varpu Laisi
Hopeinen ansiomerkki
Hilkka Ahosniemi, Satu Haarma, Raija Peltola
Pronssinen ansiomerkki
Ritva Ahola, Marja-Liisa Contines, Hannu Heikkilä, Leila Heikkilä, Seppo Ikonen, 
Mirkku Koskenkanto, Leena Laakkonen, Hillevi Manninen, Pirkko Pääkkönen,
Markku Simovaara, Pekka Toivanen, Matti Virpiaro

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 olivat innolla ja hyvillä 
mielin mukana erilaisten tapahtumien ja retkien järjestelyissä. 
Toimintasuunnitelman mukaiset toiminnan painopistealueet; yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden 
tunne, yhdessä tekeminen ja tiedottaminen toteutuivat mainiosti.

 
  


