Olarin kansalliset seniorit ry

Vuosikertomus vuodelta 2020

Yleistä
Vuosi oli erityinen myös yhdistystoiminnassa. Korona epidemiasta huolimatta
tavoitteemme oli pitää yhdistys aktiivisena omaksumalla uusia toimintatapoja, pitää
kaikki jäsenemme mukana ja tarjota tarvittaessa ystävän apua mahdollisuuksien
mukaan. Hyvä yhteishenki ja ongelmien ratkaisuhakuisuus on vienyt toimintaamme
eteenpäin viranomaismääräykset huomioiden.
COVID-19-viruksen (Korona) vuoksi olemme noudattaneet hallituksen, THL:n ja
STM:n linjauksia toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.
Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä.
Tämä vaikutti toimintaamme jäsentilaisuuksien ja kerhojen sekä matkat, retket,
teatterit ja konsertit osalta.
Yhdistys toimii kansallisia perusarvoja kunnioittavien henkilöiden yhdyssiteenä ja
yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä tukee seniorien sosiaaliseen
turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja seuraa niiden toteutumista. Jäsentemme
elämänilon sekä fyysisen ja henkisen kunnon säilyttäminen ja kiinnostuksen
ylläpitäminen elämän erilaisiin tapahtumiin ovat olleet tärkeällä sijalla
toiminnassamme. Teemme yhteistyötä Olarin seudun muiden järjestöjen kanssa.
Yhdistys on puolueisiin kuulumaton.
Yhdistyksemme on perustettu 1.11.1980 ja täytti 40 -vuotta. Vuosijuhlan vietto siirtyi
COVID-19-viruksen vuoksi seuraavalle vuodelle.
Yhdistyksen toimintaan ovat kuuluneet jäsentilaisuudet, kerhotoiminta,
teatterikäynnit sekä retket ja matkat.
Jäsenmäärä
Yhdistyksessä oli vuoden 2020 päättyessä 284 jäsentä. Kertomusvuoden aikana
yhdistykseen liittyi 22 jäsentä ja kuoli tai erosi 31 jäsentä. Jäsenten keski-ikä on 78
vuotta. Jäsenistöstä 209 on naisia ja 75 on miehiä.
Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistui kertomusvuoden aikana yhteensä 1307 henkilöä.
Hallitus
Hallitukseen ovat kuuluneet:
• Rantalainen Kristina, puheenjohtaja
• Salo Päiviö, varapuheenjohtaja
• Nurmi Eeva, sihteeri
• Lilja-Liinanto Mirja, taloudenhoitaja
• Kokkonen Lea, teatteri, konsertit
• Kostiainen Eija, kokoontumistilajärjestelyt
• Pohjanhovi Anneli, jäsensihteeri
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•
•

Salo Jukka, matkat ja retket
Widsten Marja-Leena, emäntä

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt: Kari Eila, tiedotus
Hallituksen pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet Olli Männikkö, Espoon
vanhusneuvoston puheenjohtaja ja Pekka Viinikka, Senioriliiton liittovaltuuston
jäsen.
Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Rajoitusten astuttua voimaan
kokoustimme TEAMS-alustalla.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajana aloitti Marja Viinikka ja Marita Winter jatkoi edelleen, varalla
olivat Risto Rinta-Jouppi ja Seppo Ylinen.
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin 20.2.2020 ja syyskokous 11.11.2020.

Tilat

Espoon kaupunki on kustantanut yhdistyksen käyttöön jäsentilaisuuksia varten tilat
palvelutalo Hopeakuusta joka toinen keskiviikko. Lisäksi kaupunki on maksanut pelija bridgekerhon tilan Hopeakuun Aivoriihessä maanantaisin.
KORONA-virus tilanteesta ja siihen liittyvistä suosituksista johtuen palvelutalo
Hopeakuu sulki tilojen käytön ulkopuolisilta toimijoilta 3.3.2020 lukien.
Kerhot ovat kokoontuneet joustavasti mahdollisuuksien mukaan viranomaisten
määräyksiä noudattaen.
Bridge- ja pelikerho siirsivät tapaamiset syksyyn.
Muistikerho ja kirjallisuuskerho toimivat alkukevään Espoon
Mielenterveysyhdistyksen EMY:n tiloissa. Bridgekerho kokoontui syyskaudella
Matinkylän Kylämajassa.
Kirjallisuuskerho on toiminut huhtikuun puolivälistä lukien WhatsApp-sovelluksen
kautta ja kesällä turvavälejä noudattaen pari kertaa kahvilassa. Syksyllä kerho
kokoontui EMY:n tiloissa kerran.
Digikerho ehti keväällä kokoontunut kahdesti kuukaudessa Hopeakuusta vuokratussa
Aivoriihi -tilassa. Koronarajoitusten astuessa voimaan kerho toimi kevään aikana
etänä WhatsApp sovelluksen kautta. Senioriliitolta ja - piiriltä on kuitenkin saatu koko
vuokran kattava avustus.
Syyskaudella kerho kokoontui Matinkylän Kylämajassa.
Tähtiniityn koulun liikuntasalia on vuokrattu yksi tunti keskiviikkoisin joogakerhon
käyttöön.
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Ompelukerho on kokoontunut alkutalvesta kerhon yhteyshenkilön kotona.
Maaliskuun puolivälin jälkeen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä WhatsAppin välityksellä.
Golf-kerholaiset ovat tavanneet toisiaan pelikentillä.
Kevät- ja joulujuhlat ravintola Niittylounaassa peruttiin koronaepidemian vuoksi.
Järjestötoiminta
4.9.2020
29.10.2020
18.11.2020
24.11.2020

Piirin kevätkokous Tikkurilassa, Kristina Rantalainen, Päiviö Salo
Piirin syyskokous Nummi-Pusulassa, Kristina Rantalainen, Päiviö Salo
Liittokokous, Kristina Rantalainen
Espoon Eläkeläisliiton vuosikokous, Kristina Rantalainen
puheenjohtajana.

Pekka Viinikka on senioriliiton liittovaltuuston jäsen.
Päiviö Salo on toiminut Uudenmaan kansallisen senioripiirin puheenjohtajana.
Kristina Rantalainen on toiminut Uudenmaan kansallisen senioripiirin tiedottajana.
Toiminta vuoden 2020 aikana
Jäsentilaisuudet ja juhlat
Koronaepidemia keskeytti jäsentilaisuuksien järjestämisen maaliskuussa. Niitä
ehdittiin kuitenkin järjestää kevätkaudella 5 kertaa. Myös syyskaudella astui voimaan
koronarajoitukset ja jäsentilaisuuksia ehdimme järjestää 5 kertaa. Syyskaudella
tilaisuuksiin oli ennakkoilmoittautuminen, sillä noudatimme kokoontumisrajoitusta.
Tilaisuuksia oli yhteensä 10 ja näissä osallistujia yhteensä 635. Tilaisuuksien alussa oli
pääsääntöisesti omakustanteinen kahvitarjoilu.
Kesäkuukausina ei ollut jäsentilaisuuksia.
Jäsentilaisuuksien esitelmöitsijät ja näiden aiheet käyvät selville liitteenä olevasta
vuoden 2020 ohjelman yhteenvedosta, liite 1 Jäsentilaisuudet 2020.
Matkat, retket, teatterit ja konsertit
Toimintakautena yhdistys järjesti 4 erilaista tapahtumaa kotimaassa. Näissä oli
osanottajia yhteensä 84. Tapahtumien yhteenveto on liitteessä 2 Matkat, retket,
teatterit ja konsertit 2020.
Kerhotoiminta
Harrastuskerhoja oli toiminnassa kahdeksan: bridgekerho, digikerho, golfkerho,
joogakerho, kirjallisuuskerho, muistikerho, ompelukerho ja pelikerho.
Kerhoilla oli vuoden aikana kokoontumisia yhteensä 90 kertaa. Näissä oli osanottajia
yhteensä 588 jäsentä. Liitteenä yhteenveto kerhojen toiminnasta liite 3 Kerhojen
toiminta 2020.
Muita tapahtumia
Koronaepidemian johdosta muita tapahtumia ei järjestetty.
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Yhdistyksen ulkopuolisiin kohdistunut toiminta
Neljän seniorin Räppileidit-ryhmä on tehnyt vuoden aikana kaksi videotallennetta;
keväällä Koronaräpin ja joulun alla Joulu 2020-räpin. Räppileidit ovat itse tehneet
sanoitukset. Videot on tallennettu YouTube-kanavalla. Korona- räpin editoi Markku
Veijalainen. Joulu-räpin kuvasi ja editoi Okas-jäsen PK Rantalainen.
Ryhmän esiintymispalkkiot on ohjattu Tukikummit-säätiön hyväksi.
Esiintymispalkkioita ei ole kertynyt vuonna 2020.
Yhteenveto jäsenille järjestetyistä tapahtumista
Tilaisuus
Jäsentilaisuudet ja juhlat
Matkat, retket, teatterit ja konsertit
Kerhot
Yhteensä

Lukumäärä
10
4
90

Osallistujia
635
84
588

104

1307

Osallistuminen senioriliiton ja senioripiirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin
Liitto:
14.1.2020
Uusien puheenjohtajien koulutus, Kristiina Rantalainen
4.2.2020
Uusien jäsenrekisterivastaavien koulutus, Anneli Pohjanhovi
21.2.2020
Uusien sihteerien koulutuspäivä, Eeva Nurmi
3.3.2020
Uusien nettivastaavien koulutus, Eila Kari
Piiri:
31.1.2020
12.2.2020
26.2.2020
4.3.2020
13.5.2020
19.5.2020
21.10.2020
28.10.2020

Kilta-koulutuspäivä, Anneli Pohjanhovi
Uusien hallitusten jäsenten koulutus, Marja-Leena Widsten
Jäsenrekisteri Kilta-koulutus, Anneli Pohjanhovi
Puheenjohtajien tapaaminen, Kristina Rantalainen
Nettivastaavien koulutuspäivä (Teams), Eila Kari
Tapahtumavastaavien koulutuspäivä (Teams), Jukka Salo
Suunnittelupäivä yhdistyksille, Kristina Rantalainen
Kerhon/vertaisohjaajien neuvottelupäivä, Jukka Salo

OKAS:in järjestämä koulutus 2020
Uusille jäsenille pidettiin infotilaisuus 27.2.2020. Tilaisuudessa oli paikalla 16
vuonna 2019 tai alkuvuodesta 2020 liittynyttä jäsentä ja 14 hallituksen
jäsentä/kerhojen vetäjää.
Osallistuminen muuhun ikääntyviä koskevaan toimintaan
Espoon vanhusneuvosto:
Olli Männikkö, puheenjohtaja,
Pentti Walkama, jäsen
Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:
PK Rantalainen, hallituksen jäsen
Espoon eläkekotisäätiö:
Risto Rinta-Jouppi, hallituksen jäsen
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Espoon sotaveteraanit:

Matti Lehtonen, Seurakuntayhtymän
jäsenenä
Helena Luukkonen, hallituksen jäsen,
taloudenhoitaja ja sosiaalijaoston
rahastonhoitaja
Irma Ruuskanen-Sere, sosiaalijaoston
puheenjohtaja (31.5.2020 asti).
Karin Tuukkanen, sosiaalijaoston sihteeri
Irja Kosonen, toiminnantarkastaja, kuoron
rahastonhoitaja

Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa 1632,01 € ylijäämää, mikä käsitellään kirjanpidon
voitto- ja tappiotilillä. Espoon kaupungin avustuksesta siirtyy 40-vuotisjuhlaan
tarkoitettu 800,00€ osuus vuodelle 2021. Piirin avustuksesta vuodelle 2021 siirtyvä
määrä on 506,46 €. Yhdistyksen oma pääoma on tilikauden päättyessä 2906,51 € .
Jäsenmaksuna perittiin 25 € ja yli 85-vuotiailta 15 €. Neljä kunniajäsentä oli
vapautettu jäsenmaksusta.
Tiedottaminen
Keväällä 2020 hallitus päätti panostaa tiedottamiseen jäsenistölle vahvistaakseen
jäsenten mielenkiintoa yhdistystä kohtaan.
Jäsenistölle on jaettu tiedotteita sähköpostilla ja kirjallisesti. Vuoden alussa
jaettiin informaatiopaketti tulevan vuoden toiminnasta sekä yhteyshenkilöistä
yhteystietoineen. Ohjelman täydenyksistä ja mahdollisista muutoksista on tiedotettu
kerran kuukaudessa.
Koronaepidemia aiheutti vuosiohjelmaan muutoksia ja supistuksia. Tämän vuoksi
jäsenistölle on syyskaudella lähetetty tiedotteita kaksi kertaa kuukaudessa.
Yhdistyksen kotisivuilla on jäsenten nähtävissä ollut ajantasainen tieto toiminnasta.
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut. Jäsenistöä on kannustettu lataamaan
Senioriliiton sähköinen jäsenkorttiapplikaatio, sillä myös sitä kautta voi nähdä
yhdistyksen tapahtumakalenterin ja ilmoittautua jäsentilaisuuksiin.
Kuluneena vuonna aloitettiin ”Saanko esitellä”- haastattelusarja, joka on nähtävissä
yhdistyksen verkkosivuilla.
Sääntömääräisistä kokouksista on tiedotettu Länsi-väylä-lehdessä.
Yhdistyksen esite uudistettiin vuoden 2020 alussa.
Huomionosoitukset
Yhdistyksen syyskokous kutsui Matti Finskaksen yhdistyksen kunniajäseneksi.
Hänelle on myönnetty vuonna 2020 Pro ecclesia -mitali seurakuntien hyväksi tehdystä
työstä.
Senioriliiton myöntämän kultaisen ansiomerkin sai Mirja Lilja-Liinanto.
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Yhdistyksen jäseniä on heidän merkkipäivinään onniteltu adressein.
Poisnukkuneiden jäsenten omaisille on lähetetty suruadressi.
Kiitos
Hallitus kiittää jäseniä vilkkaasta ja vireästä osallistumisesta yhdistyksen toimintaan,
ohjelman esittäjiä heidän panoksestaan jäsentilaisuuksien järjestelyissä sekä kaikkia,
jotka ovat edesauttaneet yhdistyksen toimintaa.
Espoossa 11.1.2021
Olarin kansalliset seniorit ry
Hallitus

Liitteet

Vuoden 2020 jäsentilaisuudet
Matkat, retket, teatterit ja konsertit 2020
Kerhotoiminta vuonna 2020
Räppileidit – toimintakertomus 2020
Golf, tilastotiedot kaudesta 2020

