
Jokelan Eläkkeensaajat ry TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Suomessa koronapandemian vuosi.  

 

Ikäihmiset joutuivat eniten siitä kärsimään vahvan karanteenisuositusten ja muiden 

tapaamissulkujen takia. 

  

18.3. Valtioneuvosto asetti yli 70 v ikäihmiset vapaaehtoiseen karanteeniin ja sehän tietää tällaiselle 

eläkeläisjärjestölle, mikä me olemme, toiminnan supistumista totaalisesti, koska ikäjakautumamme 

oli tuolla hetkellä 60-94 v ja 75% jäsenistöstä oli yli 70v.  Peruimme jäsentapaamiset ym. toiminnat 

5.5.2020 asti, josta tiedotettiin jäsenistölle heti kirjeellä, sähköpostilla ja tekstiviestein. 

Ikäihmiset joutuivat Uudellamaalla entistä enemmän kotinsa vangiksi, sillä Uusimaa meni kiinni 

27.3. - 15.4.2020 väliseksi ajaksi kokonaan. 

  

18.3 – 14.5.2020 koulut olivat etäopetuksessa ja heidän vanhempansa etätyössä. Lisäksi monet 

vastuuntoiset vanhemmat eivät tavanneet ikäihmisiään pandemian pahimpina aikoina. Samoin 

kaikki hoivakodit olivat vierailukiellossa, joten ikäihmisemme olivat yksistään tai kaksistaan 

kotonaan. Tämän kirjoittaja Anneli kävi viimeisen kerran kaupassa 2020 maaliskuussa ja siirtyi 

käyttämään Kauppakassipalvelua vuoden loppuun, moni teki saman päätöksen.  

Museot ja muut julkishallinnon paikat menivät kiinni 13.3. -1.6 väliseksi ajaksi ja 18.11. – 31.12. ne 

sulkeutuivat uudestaan.  

 

Maskisuositus alkoi olemaan jokapäiväistä elämää, jos aikoi edes hieman liikkua kaupoilla tai 

muualla. Elokuussa päätimme tilata kimpassa suomalaisia maskeja Varkaudesta, koska kaikki eivät 

voineet pitää kauppojen myymiä halpamaskeja niiden hajuhaittojen takia.  

 

EKL:n järjestämä paikallisyhdistysten toteuttamana JÄSENKAMPANJA ”ELÄKÖÖN ELÄMÄ” 

 

Kampanja-aika oli aluksi 14.2. - 15.11.2020, mutta loppuvuonna tehtiin päätös, että se jatkuu 

vuoden 2021 kokonaan, koska korona-aikana ei voitu kampanjaa täysimääräisenä toteuttaa. 

Kampanjan päätavoitteena oli hankkia jäseniä erilaisin kampanjoin ja aktivoida jäseniä tuomaan 

ystäväpiiriään mukaan toimintaan. 

 

KOKOUSTOIMINTA 2020 

 

Kokoustoiminnasta jäi päällimmäisenä mieleen ”kiertolaiselämä”, jota jokaisessa kokouksessa 

vietettiin. Koronatilanne aiheutti sekä hallitukselle että juhlatoimikunnalle paineita missä kokoontua. 

Hyvä että yhdistyksellä on mahdollisuus kokoontua eri tavalla tällaisina kireinä aikoina. Lisäksi 

eduskunta sääti mahdollisuuden pitää poikkeusluvalla yhdistyksen kevät ja syyskokoukset 

myöhennettyinä, joten niistäkin selvittiin kunnialla.  

 

Hallitus kokoontui kiertolaisena yhteensä 11 kertaa, joista Työväentalolla tammi-maaliskuussa 1-

3/2020, sähköisenä huhti-toukokuussa 4-5/2020, Työväentalolla kesäkuussa  6/2020, Jokela-talolla 

elo-lokakuussa 7-10/2020 ja Työväentalolla marraskuun lopussa 11/2020.  

 

Juhlatoimikunta kokoontui 5 kertaa lähes yhtä kiertolaiselämää viettävänä kuin hallitus. Jokela-

talolla 23.1 ja 6.10., Työväentalolla 26.2. ja 16.6. sekä sähköisesti 30.4. 

  



Kevätkokous pidettiin Jokela-talolla vasta 8.9.2020 ja läsnä oli 17 henkilöä + puheenjohtaja eli juuri 

riittävä määrä, että kokous oli perusteltua pitää.  

Syyskokous saatiin pidettyä Jokela-talolla 17.11.2020 ja paikalla oli tuolloin 17 henkilöä + 

puheenjohtaja paikan päällä ja Teamsin välityksellä kolme henkilöä eli siinäkin kokous oli laillinen 

jäsenmääräämme nähden.  

 

28.10.2020 vietiin Työväen Arkistoon vanhoja pöytäkirjoja vuosilta 2005 ja 2008-2018 ja haettiin 

Historiikkia varten vielä viimeiset tiedot hallituksista ja kerhon vetäjistä ym. toimihenkilöistä. 

Historiikkikirja ja 2021 Juhlavuoden kalenteri valmistuivat joulukuussa ja kirjat luovutettiin niitä 

tilanneille sekä kalenterit jaettiin varastolta ennen joulua niille, jotka pääsivät ne hakemaan.  

Historiikki kirja maksoi itsensä kokonaan 2020 aikana. 

 

Jotain hyvääkin Korona vuosi poiki  

 

Jokelan Eläkkeensaajat ehdottivat Senioripuiston rakentamista Jokelan Notkopuistoon 18.10.2019 

ja asia eteni ennätysvauhtia Tuusulan kunnassa ja Senioripuiston avajaisia vietettiin jo 24.6.2020. 

Saimme Bocciakentän ja senioreiden kuntolaitteet sinne ja mikä parasta Jokelan Eläkkeensaajat ry 

jäsenet pääsivät vaikuttamaan Senioripuiston laitevalintoihin. 

 

Tuusulan kirjastot aloittivat ikäihmisille Kotipalvelun, jossa kirjoja sai tilata puhelimitse tai 

sähköpostilla kirjastoilta ja ne toimitettiin ulko-ovelle.  

 

VERKKOSIVUSTO ja VERKKOKAUPPA 

 

Jokelan Eläkkeensaajat ry perusti verkkokaupan huhtikuussa 2020, koska korona esti myyjäisten 

pidon kokonaan. Toinen kädentaitokerhon vetäjä Marketta Kuikko koodasi tuotteet varastolla ja 

puheenjohtaja Aarno Järvinen kuvasi kaikki myytävät tuotteet. Tiedottaja Anneli Koivunen editoi 

kaupan kuntoon. Verkkokauppa on tuonut Jokelan Eläkkeensaajille hyvin tuloja olemassaolonsa 

aikana ja sen tuotolla ylläpidetään samalla koko kotisivustoa. 

  

Kotisivut muutettiin samaan aikaan niin, että jokainen kerho sai omat kotisivustonsa ja ne pystyvät 

toimimaan täysin itsenäisinä sivuina. Lisäksi niille perustettiin näkymättömiin ARKISTO, jossa 

säilytetään kaikki pöytäkirjat ja asiapaperit. Kotisivuilla on myöskin Historian Havinaa -sivusto joka 

kulkee käsikädessä Historiikkikirjan kanssa vuosikymmenten saatossa perustamisesta nykypäivään.  

 

TAPAHTUMIA 2020 

 

1.10.2020 ONNENPÄIVÄT järjestettiin Jokelan Työväentalolla ja siihen osallistui n. 30 henkeä. Siinä 

jaettiin 12 ruusua kevään aikana täyttäville tasa- ja puolikkaita kymmeniä täyttäville yli 70v jäsenille. 

Tilaisuutta oli mukana järjestämässä EKL:n Elinvoimaa porukka.  

 

3.11. 2020 Ulkotapahtuma Jokelan Kotikirkon edessä keskustassa. Siellä Jokelan Eläkkeensaajat ry 

-esitteli toimintaansa ja pidettiin samalla pienimuotoiset Koronamyyjäiset. Samalla jaettiin ilmaiseksi 

kertakäyttökäsineitä, joita saimme lahjoituksena Tammilehdolta sekä maskeja, joita olimme 

yhdistykselle ostaneet toimintaa varten. Lisäksi jaettiin jumppanauhoja ja karkkia, joita olimme 

saaneet lahjoituksena EKL:ltä. Eläkkeensaajat-lehtiä, joita osa jäsenistä oli siirtänyt tulemaan 

yhdistykseen, kun muutoin samaan perheeseen olisi tullut kaksi 2 lehteä jäsenlehtenä.  Ihmisiä kävi 

yllättävän paljon pisteessämme ottaen huomioon Koronan aiheuttamat ongelmat ryhmätapaamisiin. 

 



15.12.2020 luovutettiin Kansalaisopiston rehtorille Juha Aunolalle Nuottiavainlapaset (tekijä Leena 

Mether) kiitoksena kaikesta siitä hyvästä yhteistyöstä, mitä meillä on ollut Jokelan Kansalaisopiston 

kanssa. 

 

Miten kahvikerhot toimivat 2020 

 

Kahvikerhot toimivat niin kauan kuin Jokela-Talo oli auki. Niihin osallistui lähes 400 jäsentä. 

Keväällä kerittiin pitämään seuraavat kahvikerhot ennen koronasulkua; 

7.1.2020 Uusien jäsenien tapaaminen. Läsnä n. 20 henkeä 

14.1.2020 Toiminnan suunnittelua ja samalla kävimme läpi Senioripuiston laitteita, joista sitten 

valitsimme omat ehdotuksemme Tuusulan kunnan liikuntapuolelle. Läsnä n. 60 henkeä 

11.2.2020 aiheena ”Ikäihmisten kuluttajataidot kuluttajasuojasta” alustajana lakimies Satu Majuri 

KKV yhteistilaisuutena Kansalaisopiston kanssa. Läsnä n. 60 henkeä 

25.2.2020 Jokelan Eläkkeensaajien oma Tietokisa ja vitsien kertomistilaisuus. Läsnä n. 60 henkeä 

10.3 KARAOKE Aarno Järvisen ja Anneli Koivusen vetämänä. Paikalle tuli n. 40 henkeä 

Syksyllä jatkuivat epävakaat ajat ja peruimme heti ensimmäisen 25.8. pidettäväksi tarkoitetun 

kahvikerhon.   

Koronatilanteen takia päätettiin, että kahvikerhoihin tulee puhelinilmoittautuminen ja niihin pääsee 

max. 40 henkeä paikalle.  

22.9. yhteistilaisuus Tuusulan Sydänyhdistyksen kanssa. 

6.10. pidettiin luentotilaisuus suuhygieniasta ja luennoitsija toimi suuhygienisti Marketta Kuikko  

20.10. Georg Ots 100 v yhteistilaisuutena Kansalaisopiston kanssa ja Teamsin välityksellä. Sen 

jälkeen ei kahvikerhoja järjestetty  

Toimintamme jatkui kolme kerhon voimin ulkotiloissa keväästä syksyyn koronasta huolimatta;  

 Pelikerhomme toimi Notkopuistossa lähes koko kesän ja Bocciaa pelattiin aluksi Lepolan kentillä ja 

Senioripuiston valmistuttua loppukesä ja syksy siellä niin kauan, kuin säät sallivat Senioripuiston 

Bocciakentällä Notkopuistossa.  

Köpöttelijät jatkoivat lenkkeilyään tammi - kesäkuun ja elo - joulukuun turvavälein. 

 

BOCCIA 

 

Kevät: 9.1. - 12.3. 26 kertaa 156 henkilöä,  

Jokela-talon sali 17 kertaa ja Kolsan koulun liikuntasali 9 kertaa. 

 

Touko ja kesäkuu  

Lepolan koulun kentällä 16 kertaa, 128 henkilöä.  

 

Syksy  

Elokuun 6 - lokakuun 15.  

Senioripuiston Bocciakentällä 21 kertaa 168 henkilöä. 

Jokelatalon sali 10 kertaa ja Kolsan koulu, liikuntasali 5 kertaa, 90 henkilöä 

 Boccian vetäjä; Veikko Syrjä 

 

KALAKERHO 

Eipä kalakerhosta ole paljon kerrottavaa: Kalakerhon toiminta oli vuonna 2020 käynnistysvaiheessa, 

joten aktiivinen toiminta jäi vähäiseksi mm. kehnon jäätilanteen vuoksi talvella 2020 ja 

koronarajoitusten peruutettua piirin rannalta ongintakilpailut ja pilkkikilpailut 

Kalakerhon vetäjä: Aarno Järvinen  

 



Kulttuurikerho KUKE 

 

KuKe retkeili seuraavasti: 

8.1. Ateneum Schjerfbeck -näyttely,  mukana 9 henkeä 

19.1. Leffa  Helene, Schjerfbeckin elämästä,  mukana 15 henkeä 

22.2. Teatteri Everstinna,  mukana 8 henkeä 

11.8. Naivistit Iittalassa,  mukana 5 henkeä 

23. 9. Kiasma Seppo Fränti Hullu Rakkaus sekä Tove Jansson ja Vilho Lampi Tennispalatsin 

HAM:ssa. Näyttelyiden jälkeen kahvilla Kampin Fazerilla mukana 7 henkeä  

Yhteensä viisi retkeä, joihin osallistui yhteensä 44 henkeä 

Museot ja yleisötapahtumat koronan vaikutuksesta esti kevään, ja marraskuusta alkaen 

loppuvuoden kerhon menot peruuntuivat. Tove elokuva oli jo menona, johon ei tehty yhteistä 

retkeä koronasta johtuen. 

Myös Amos Rex in Egyptin loisto ja Ateneumin Magnus Enckell -näyttely jäi myös suunnitelmista  

pois museoiden mennessä kiinni. 

13.3 -1.6. museot kiinni ja 18.11 – 31.12 museot uudelleen kiinni  

 KuKen vetäjät: Aulikki Klemetti ja Risto Hartikainen 

 

KÄDENTAITO 

Talvella Suomeen rantautui Korona. Sen takia toimintaan tuli paljon rajoituksia. 

Keväällä kokoonnuttiin ennen rajoitusten alkua viisi kertaa, kerhossa 9-12 kävijää, yhteensä 53 

käyntiä. 

Mietittiin mitä uutta voisimme tehdä esim. kevätmarkkinoille. 

Kevätmarkkinat jäivät pitämättä, kun isot ulkotapahtumatkin kiellettiin.  

Syksyllä kokoonnuttiin neljä kertaa, kerhossa 6-7 kävijää, yhteensä 25 käyntiä. 

Marraskuussa teimme yhdistystämme tunnetuksi kotikirkon edustalla. Siellä oli pienimuotoisesi 

myynnissä kädentaitokerhon tuotteita, joita valitsimme kolmen henkilön voimin. 

Koronarajoitukset vaikeuttivat paljon toimintaa, kun emme voineet tavata toisiamme ja suunnitella 

toimintaa. Osa kaipasi sosiaalista kanssakäymistä. 

 Kädentaitokerhon vetäjät; Ulla Talvi ja Marketta Kuikko  

 

KÖPÖTTELIJÄT 

Köpöttelijät pääsivät köpöttelemään 15.1 – 11.3 ja 26.8 – 2.12.2020 välisenä aikana, muutoin 

koronapandemian rajoitusten kiusatessa toimintaa. Lenkit suuntautuivat ihan lähi-alueelle ja 

turvaväleistä pidettiin kiinni eikä mitään isompia kemuja pidetty.  

Köpöttelijöiden lenkeille osallistui 26 jäsentä ja Köpöttelylenkkejä tehtiin yhteensä 24 kertaa, joista 

tuli yhteensä 250 suoritusta. Yhdelle lenkille osallistui 4-12 jäsentä.  

 Köpöttelijöiden vetäjä Pauli Kosonen 

 

LAULAJAT 

Korona aika tuonut laulajille entistäkin huonommat apajat toimia, sillä laulu katsotaan erittäin 

vaaralliseksi tartuntariskien takia. Senpä takia Laulajat toimivat alku talvesta ennen Koronaa ja 

koronan aikana kotonaan  

Tapaamisia oli 14.1. ja 21.1. sekä 11.2. että 25.2., joihin osallistui 4-8 laulajaa ja laulusuorituksia tuli 

siis n. 30 kertaa.  

   Laulajien vetäjä Tuula Tuuloskorpi  

 

 

MATKAT 



Matkoja oli varattuna jo maaliskuun  alkuun mennessä viisi:  

22.4. Karjaan eläkeläisten juhla Karjaalla. Matkat bussilla. 

2.5. Näytelmä ”Menopaussi” Aleksanterin teatterissa Helsingissä. Matkat bussilla. 

12.7. Näytelmä ”Herra Satumaa ja laulava taksikuski” Esankalliossa Somerolla eli tarina Unto 

Monosesta. Matkat bussilla.  

18.8. Visavuori - Hämeenlinna risteily. Opastettu käynti Emil Wickströmin museossa Visavuorella, 

ruokailu laivamatkalla Hämeenlinnaan ja paluu Jokelaan. Matkat bussilla Visavuoreen ja paluu 

Hämeenlinnasta. 

8.12. Pikkujoulu Tyrvännön Petäyksessä. Matkat bussilla 

Matkoille ilmoittautumiset etenivät hyvin! Mutta sitten alkoivat peruutukset. Korona iski täydellä 

voimalla ja vähitellen kaikki matkat peruuntuivat. Vuosi oli synkkä teattereiden ja esitysten 

järjestäjille sekä liikennöitsijöille. Matkojen peruuntumisesta tuli työlästä myös yhdistyksessä, kun 

palautettiin rahat matkansa jo maksaneille.  

Katsomme luottavaisina tulevaisuuteen, jotta pääsemme nauttimaan sekä kulttuurista että 

maisemien vaihdoistakin. Uskomme, että viimeistään joululaulut raikavat syksyllä 2021. 

 Matkanjärjestäjät: Leena ja Pertti Haatainen. 

 

PELIKERHO 

 

Pelikerhon vetäjinä olivat Pertti ja Leena Haatainen. Muutaman kerran heitä tuurasi Pirjo 

Harapainen, joka osallistui muutenkin aktiivisesti kerhon toimintaan. 

Vuonna 2020 pelikerho kokoontui 16 kertaa. Seitsemään kertaa kokoonnuttiin Jokela-talolla 

nuorisotilassa, jossa etuna on mahdollisuus kahvin/vedenkeittoon. Ulkona Notkopuistossa pelattiin 

yhdeksän kertaa. Boccia-kentän valmistuttua sitä käytettiin kokoontumiseen ja petankki/boccian 

peluuseen – mölkyn heittoon hiekkakäytävä oli kuitenkin parempi. 

Suosituin sisäpeleistä oli alias, johon voi osallistua monta henkilöä yhdessä. Muina peleinä olivat 

Afrikan tähti, biljardi ja pingis. Korttipelejä ei nyt pelattu kovin paljoa, koska niihin voi yleensä 

osallistua pienempi henkilömäärä. 

Ulkopelinä suosituin oli mölkky, johon voi osallistua yhdessä useita pelaajia.  

Samoin suosittu oli myös petankin ja boccian välimuodolla kevyillä vesitäytteisillä värikkäillä 

muovipalloilla pelattu peli, johon osallistumista rajoitti lähinnä pelipallojen lukumäärä. Petankissa ja 

bocciassa pistelasku on samanlainen eli pisteitä saa lähimmän pallon heittäjä. Tästä innostui myös 

yksi läheisen päiväkodin lasten ryhmä, joka pääsi kokeilemaan peliä. 

Korona lopetti sisäpelit lähes koko kevääksi. Ulkopelejä jatkettiin koko kesän sään ollessa esteenä 

vain muutaman kerran. Syksyllä korona lopetti pelit taas marraskuusta alkaen. 

Päivä kesto [h] vetäjät osallistujat osallistumistunnit 

4.2. 2 Pertti 4 8 

18.2. 2 Pertti, Leena 10 20 

3.3.  Pirjo   

3.6. 2 Pertti 7 14 

9.6. 0,5 Pertti 3 1,5 

16.6. 1 Pertti 3 3 

23.6. 2 Pertti, Leena 5 10 

7.7. 1 Pertti 1 (+ päiväkotiryhmä)  1 

21.7. 0,5 Pirjo 1 0,5 

4.8. 2 Pertti, Leena 3 6 

18.8. 2 Pertti, Leena 9 18 

1.9. 2 Pertti 5 10 

15.9. 0,5 Pirjo 1 0,5 

17.9. 0,5 Pirjo 1 0,5 



15.10. 2 Pertti, Leena 3 6 

29.10. 3 Pertti 4 10 

   Yhteensä 81 

 

 Pelikerhon vetäjät; Leena ja Pertti Haatainen  

 

PYÖRÄKERHO 

Pyöräilykerho ajeli lähiseudulla seuraavasti; 

1 x Tuusulanjärven ympäriajo Jokela -Hyrylä-Jokela n. 45km 

2 x Sarvikallio lisänä Tuusulanjärven ympäriajoon n. 46km 

1 x Haapasaari  Jokela-Palopuro- Kaukas-Jokela n.17km 

Osallistuneita pyöräretkiin n. 30 suorituksella n. 10 henkeä.   

 

Lisäksi 3.10. Pyörätien avaus Jokela-Järvenpää välillä, jossa avausjuhla vietettiin Purolan tilalla ja 

siihen osallistui polkupyörällä 7 henkeä ja rollaattorikävelyllä 1 henkilö n. 13km edestakaisin 

 Pyöräkerhon retkille osallistunut Pauli Kosonen (Liikuntavastaava) 

 

TURINATUPA 

 

Kerho kokoontui Korona rajoitteista johtuen vain kevätkaudella. 

Keskustelujen ja muistelujen tueksi otettiin kerhossa myös käyttöön Eläkkeensaajat ry:n Elinvoimaa 

toiminnan Tarina- ja Kertomuskortit. 

Jutteluhetket olivat vapaamuotoisia ja aiheet liikkuivat "laidasta laitaan" 

KOKOONTUMISET: 

5 kertaa =5 tuntia 

48 henkilöä n 8 henk./kerta 

 Turinakerhon vetäjä: Aulikki Klemetti 

 

Osallistuminen Piirin koulutustoimintaan 

 

Koronapandemia muutti myös keväälle 2020 suunniteltuja Piirin koulutuksia. Vuosi saatiin 

käynnistettyä suunnitelmien mukaisesti, mutta maaliskuun alun Tukholman seminaarin jälkeiset 

keväälle suunnitellut kurssit jouduttiin siirtämään syksyyn. Syksyn aikana nämä siirretyt kurssit 

onnistuttiin pitämään ennen uudelleen tiukentuneita koronarajoituksia ja kertomusvuoden 

suunnitelmaan merkityistä koulutuksista saatiin loppujen lopuksi toteutettua suurin osa, joskin 

osanottajamäärät jäivät joidenkin kurssien osalta aiempia vuosia alhaisemmiksi. 

Yhdistyksestämme osallistuttiin seuraaviin piirin koulutustapahtumiin: 

 

17.1. Järjestötoiminnan perusperuskurssi Käpylän työväentalolla. Osallistujia meiltä neljä henkeä.  

 

  21.1. Boccian tuomarikurssi yhteistyössä Korson Eläkkeensaajien kanssa Korsossa. Osanottajia 

meiltä kaksi henkeä. 

 

28.2. Kerho-ohjaajien koulutus Käpylän työväentalolla.  

Osallistujia meiltä kuusi henkeä. 

 

2.-4.3. Koulutusseminaari risteilynä m/s Mariella, Helsinki – Tukholma - Helsinki. Osallistujia meiltä 

kuusi henkeä. 

 

 



2.10. Piirin Toimihenkilöpäivä, Käpylän työväentalo, Meiltä kolme osanottajaa. 

 

16.10. Taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien koulutuspäivä, Käpylän työväentalo, jossa meiltä 

kolme osanottajaa. 

 

4.-6.11. Yhdistysaktiivien Päivät Rajaniemen Lomakeskuksessa Virroilla, joka toteutettiin tällä kertaa 

pelkästään Uudenmaan piirin voimin ja koronan vuoksi kimppakyydein. Meiltä ainoana 

osanottajana piirin koulutusvastaava Aarno Järvinen. 

 

Toimintakertomuksen koosti 23.2.2021 Anneli Koivunen 

 


