Hyvät Ylöjärven seniorit ry:n jäsenet!
Ylöjärven seniorit ry:n hallituksen uuden vuoden 2021
tervehdys jäsenillemme: ”Meitä on 189”. Meissä on voimaa
ja me jatkamme yhteistä toimintaamme heti, kun se on
mahdollista. Aurinko on ilmestynyt taivaalle ja siivittää
ajatukset kesään ja kesän kukkasiin. Näistä unelmista saa
voimaa.
Kuulumme Kansalliseen Senioriliitto ry:n, jonka alaisuudessa toimii 15 piirijärjestöä ja 165
paikallisyhdistystä. Me kuulumme Pirkanmaan piirijärjestöön, jossa on 17 paikallisyhdistystä. Meillä
on yhteistoimintaa piirien kanssa, esim. onnistunut kirkkopyhä Ylöjärvellä.
Ylöjärven Seniorit ry on toiminut jo 30 vuotta ja meidän kunniapuheenjohtajamme Jorma Sinisalo
on laatinut toiminnasta historiikin, joka piti esittää meidän kevätkokouksessamme, mutta kokous
on peruttu koronan vuoksi. Ei huolta, me kuulemme historiikin myöhemmin.

Covid-19 -virus
Olemme eläneet jo yli vuoden aika suljetussa elämänpiirissä ja se on vaikuttanut meidän
toimintaamme hyvin karsivasti. Olimme suunnitelleet vuodelle 2020 hyvin paljon ohjelmaa, joka piti
perua ja peruminen on jatkunut myös tälle vuodelle. Olemme peruneet sovittuja matkoja,
teattereita ja meidän kuukausitapaamisiamme ja kerhoja. No, hyvä puoli tässä on, että voimme
palautella niitä ohjelmaan, kun korona sallii ja nautitaan sitten oikein kunnolla.
Moni seniori on ehkä kokenut olonsa yksinäiseksi, sillä mikä sen ihanampaa ja voimia antavampaa
kuin kokoontua ja nähdä toisiaan. Muistakaamme kuitenkin, että meiltä ei ole kaikki suljettu. Meillä
on vapaa maa, meillä on ihana luonto ja nyt myös hiihtomahdollisuus. Meillä on mahdollisuus
harrastaa myös kotona, sillä me seniorit olemme monen harrastuksen osaajia. Voimme pitää
yhteyttä näillä nykyajan tekniikoilla perheeseen ja ystäviin: helli sitä, mitä sinulla on hyvää ja älä
lopeta unelmointia. Tämäkin hankala aika menee ohi kuten meidän ikään ehtineet tietävät.

Toiminnastamme
Olisi varmaan paikallaan vähän palautella mieliin, mihin kaikkeen Ylöjärven seniorit ry:n jäsen on
voinut osallistua ja voi edelleen osallistua.

Kuukausitapaamiset
Tapaamme toisiamme joka kuukausi ravintola Keitaassa lukuun ottamatta kesäkuukausia.
Kuukausikokouksissa on aina jokin aihe tai teema. Pidämme myös ruokaiset, ohjelmalliset
joulujuhlat.

Kerhot
Meillä toimii aktiivisesti 10 eri kerhoa, tosin tällä hetkellä kokoontuu ainoastaan liikuntakerho,
koska sen voi toteuttaa ulkona. Nettisivuiltamme löytyy kerhojen vetäjien nimet ja myös kerhojen
sisältöohjelma.
1. Keskustelukerho
2. Kirjallisuuskerho, joka
järjesti upean Kaleva-aiheisen
näytelmän jäsenille. Katso
kuvat meidän nettisivultamme.
3. Kuntokerhot 1 ja 2

4. Laulukerho
5. Liikuntakerho
6. Muistikerho
7. Musiikkikerho eli Ukulelekerho
8. Nettikerho

9. Taidekerho, joka on
järjestänyt monta näyttelyä
toimintansa aikana ja syksylle
2021 on suunnitteilla uusi
näyttely. Katso näyttelykuvia
nettisivuiltamme.

Suunnitelmia vuodelle 2021
Hallitus on kokoontunut ja olemme suunnitelleet ohjelmaa vuodelle 2021 toiveissa, että tämä
painajaismainen Covid-19 nujerretaan rokotteilla jossain vaiheessa tätä vuotta.
•
•

Kuukausitapaamiset ja kerhot jatkuvat heti, kun se on mahdollista.
Nyt vielä esim. Varikko on suljettu, jossa kokoontuvat nettikerho, keskustelukerho ja
taidekerho. Kirjallisuuskerho kokoontui Räikällä ja myös Keitaan kabinetissa, mutta
koronarajoitteiden vuoksi odotetaan niidenkin osalta parempia aikoja. On kuitenkin hyvä,
että lukeminen onnistuu kotona ja moni onkin jo tutustunut Anni Kytömäen Finlandia
palkittuun kirjaan Margarita.

Matkat/kotimaa
Aikaisemmin olemme tehneet kotimaassa päivän tai kahden bussimatkoja lähiympäristöön ja
huomanneet, että Suomessa on paljon nähtävää ja koettavaa. Meiltä peruuntui viime kesälle
suunniteltu kaksipäiväinen Porkkalan retki. Se kiinnosti monia ja edelleen pidämme sitä
suunnitelmissa. Suunnittelemme myös päivän linja-autoretkeä Tyrvään Pappilaan, joka on upea
paikka. Siellä on näyttelyitä ja myös ruokailumahdollisuus. Viimevuonna peruuntui myös päiväretki
Juhani Viidan mukana Anne Mattilan taidekahvilaan Karvialle. Myös tutustuminen Tarastejärven
jäteasemaan peruuntui ym. Kaikki nämä voitaisiin toteuttaa, jos ja jos… tiedätte, mitä tarkoitan.

Matkat/ulkomaat
Meillä on ollut kerrassaan upeita ulkomaan matkoja.
Muistatteko, olemme käyneet Islannissa, Irlannissa, Italiassa,
Itävallassa ja viime vuonna piti mennä Sloveniaan, mutta
korona peruutti sen. Muistoja tallentuu kuvissa ja
matkakertomuksissa. Osa niistä on ollut nettisivuillamme.
Seuraavana ulkomaan matkana on ajateltu Norjan matkaa,
lähinnä Norjan pohjoisempiin osiin. Ehkä se voisi toteutua
keväällä 2022.

Teatteri ja taide
Me seniorit olemme ahkeria teatterissa ja taidetapahtumissa kävijöitä. Muutaman teatterinautinnon
ehdimme kokea. Sen sijaan kokematta jäi ”Muistan viisikymmenluvun laulut” ja omana tuotantona
”Nuoruusvuosien asut ja muut muistot”.
Meillä on ollut ilo nähdä uusi Oodikirjasto ja Amos Rexin taidemuseo. Viimevuodelle ja tämän
vuoden alkuun Helsingin seudulle ajateltuja teatteri- ja taidenäyttelyitä olemme joutuneet
perumaan. Ohi meni Egyptin loisto- ja Van Gogh -näyttely. Uusia suunnitelmia on vireillä edelleen
Helsinkiin.
Olemme tehneet Tampereen Teatteriin teatterivarauksia seuraavasti: 27.4 klo 19 ”Saatana saapuu
Moskovaan” ja 5.11 klo 14.30 ”Kotiopettajattaren romaani”. Alustavat tiedot löytyvät
nettisivuiltamme ja niitä täydennetään myöhemmin.

Yhteydenpito/tietotekniikka
Elämme nykyaikaa ja melkein kaikki toiminnot suuntautuvat nettiin. Tämä nykyaika tuli
keskuuteemme Kilta-järjestelmän muodossa. Jäsenille, joka ovat käyttäneet tietokonetta ja nettiä jo
ennestään, niiden käyttö on tullut tutuksi mm. nettipankin käytön yhteydessä. Nettipankin käyttö
edellyttää, että käytössä on tietokone tai älypuhelin.
Nykyään toivotaan, että paikkaa varatessasi tai ilmoittautuessasi johonkin meidän järjestämäämme
tapahtumaan, teet sen Ylöjärven senioreiden nettisivulla tai jäsenapplikaation avulla tapahtumat
kohdasta, jolloin nimesi menee Kilta-järjestelmään. Mitään muuta ei tarvitse osata kuin mennä
omille sivuille ja ilmoittautua. Sen jälkeen saat vahvistuksen osallistumisestasi.
Mikäli ei ole näitä nykyajan vempaimia, niin ei mitään hätää. Voit soittaa tai antaa nimesi
kuukausikokouksessa. Tietotekniikan puute ei saa estää meitä osallistumasta tapahtumiin.
Kortin tai kirjeenkin voi lähettää puheenjohtajalle tai muille hallituksen jäsenille.

Lehtien ilmoitukset
Seuraa Ylöjärven Uutisia joka keskiviikko ja Aamulehden sunnuntaisivun senioriyhdistyksiä. Näissä
ilmoitamme tapahtumista.

Yhteystiedot
Ylöjärven seniorit ry: https://ylojarvi.senioriyhdistys.fi/,
ylojarvenseniorit@gmail.com
Seuraa ilmoittelua tapahtumista yms. meidän nettisivuillamme.
Ilmoittaudu tapahtumiin aktiivisesta linkistä. Sivuilla on yhteenvetoja
teatteritapahtumista, matkoista, kerhojen toiminnasta. Näet sivuilla myös
kerhojen vetäjien yhteystiedot.
Kansallinen senioriliitto: https://www.senioriliitto.fi
Kannattaa kurkata sivuille. Kansallisen senioriliiton sivuilla on paljon tietoa. Myös Patinalehteä
julkaistaan liiton toimesta. Olemme kirjoittaneet Ylöjärven senioreiden toiminnoista Patinaan.
Ole rohkeasti seniori -hanke on menossa. Jos sinulla on ystävä, joka on eläköitymässä, voisit
suositella meitä. Jäseneksi voi ilmoittautua meidän kotisivullamme.

Vuoden 2021 hallitus:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenrekisteri., talous
Tiedottaja
Matkavastaava
Emäntä
Tilastot
Jäsen
Jäsen

Matti Pulkkinen
Antti Heijari
Kaija Pilvinen
Irma Oksala
Arja Rainio
Tarja Lamminen
Matti Mikkola
Raija Hemmilä
Riitta-Liisa Korkki

040 730 9640
040 828 6004
050 582 7175
0400 971 731
050 537 4250
0400 757 241
0400 335 853
040 543 3987
040 551 6955

Nyt odotellaan Korona-rokotuksia. Kun olemme sen saaneet, toivottavasti voimme ”kirmata
laitumelle” intoa puhkuen. Mehän olemme keränneet energiaa sen kanavoimiseen jo yli vuoden.
Ylöjärvellä 9.2.2021
Irma Oksala
Tiedottaja

