
 
 
 
  
PIRKANMAAN K-SENIORIKERHO 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
 
1. YLEISTÄ 
 Vuosi 2019 oli kerhollamme kahdeskymmenesseitsemäs toimintavuosi. Toimin-
 tamme on edelleen virkeätä ja pyrimmekin pitämään sen monipuolisena, 
 jotta siitä löytyisi jokaiselle jotakin. Kuuntelemme jäsenistöä ja pyrimme 
 toimimaan toivomusten mukaisesti. Jäsentapaamisia on ollut vuoden aikana 17 
 ja osallistujia niissä yhteensä 473. 
 Lisäksi on kokoontunut harrastajaryhmä vuoden aikana 33 kertaa ja 
 osanottajia paikalla neljästä kahdeksaan henkeä. Pirkanmaan K-seniorien 
 ryhmä saavutti kisassa toisen sijan. 
 Lisäksi on harrastajia jotka osallistuivat Ikääntyvien Yliopiston luennoille. 
 
2. TOIMIHENKILÖT 
 Puheenjohtaja Jukka Petäjä 
   Anja Uuramo vpj 
   Anneli Mäkelä 
   Lasse Lahtinen 
   Marianna Knihti 
   Taina Mäenpää 
   Leena Perimäki 
 Sihteeri/taloudenh. Marja-Liisa Lehtinen 
 Kutsuttava  Seija Parikka 
 Toiminnantarkastajat Airi Karima/Karin Nasib 
 Varalla  Kristiina Mantere/ Riitta Kujala 
 
3.KOKOUKSET 
 Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 4.3.2019 Villa Varalassa  
 Paikalla oli 38 jäsentä. 
 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 4.11.2019 Ravintola Vaskitähdessä 
 Paikalla oli 26 jäsentä. 
 Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. 
 Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat K-seniorikerhojen yhteiseen 
 kokoukseen Helsingissä tammikuussa. 
 
4. JÄSENISTÖ 
 Jäsenmäärä oli Pirkanmaalla 137 jäsentä. Kauppiaita oli 48 ja  
 keskolaisia oli 89. Jäsenmäärässä oli tänäkin vuonna luonnollista 
 poistumaa. Jäseniemme keski-ikä tällä hetkellä jo melko korkea. 
 
 
 



 
 
 
5. MATKAT JA TAPAHTUMAT 
 Helmikuussa kävimme Nokian teatterissa katsomassa ”Isän vanha ja uusi”. 
 Mukana oli 20 katsojaa. 
 Huhtikuun alussa teimme kylpylämatkan Pärnuun. Mukaan lähti 22 jäsentä. 
 Kesäkuussa pidettiin Helsingissä valtakunnallinen kesäkokous. 
 Meiltä lähti mukaan juhlimaan 20 jäsentä. 
 Heinäkuussa teimme matkan Karviaan Anne Mattilan taidenäyttelyyn. 

Ruokailimme Karviassa ja kävimme myös kesäteatterissa Unto Monos-aiheinen 
näytös 

 Mukana kesämatkalla oli 43 henkeä 
 Elokuussa pelasimme oman golf-turnauksemme Nokia River Golfissa 

23.8.2019.Osanottajamäärä oli tänä vuonna pieni yhteensattumien ja 
sairastumisen vuoksi. Pelaamassa oli vain viisi pelaajaa. 
Syyskuussa teimme Koipijärvelle matkan Taide-Rita taidenäyttelyyn, jatkoimme 
sieltä Ideaparkin pormestari Eetu-Pellen vieraaksi hänen pikku-museoonsa 

 Matkaan osallistui 18 henkilöä. 
 
6. JUHLAT 
 Joulujuhlaa juhlittiin marraskuussa. Olimme valinnee paikaksi meille 
 tutun Ravintola Vaskitähden. Paikka oli koristeltu jouluiseksi ja tarjoilu 
 tuoksui pöydällä kutitellen makuhermoja. Perinteisesti aloitimme  

ruokailun jouluevankeliumilla jonka Irma Petäjä meille kertoi.  
Joulua juhlimaan tuli 36 jäsentä. 
Ohjelmaa meille esitti viimevuotiseen tapaan Juhani Viita. 

 Hän huolehti tanssimusiikista ja hänellä riitti mukavaa juteltavaa  
 koko illaksi. 
 
7.KESKUSTELUKERHO 

Tammikuussa saimme keskustelukerhoon fysioterapeutti, sosiaalipsykologi  
Riitta Kuismasen kertomassa ikääntyville liikunnan tärkeydestä. 

 Kiinnostuneita oli 32 jäsentä. 
 Helmikuussa meillä oli vieraana Hopposen kauppiassuvun jäseniä. Tuula  
 Martikainen os. Hopponen miehensä Martti Martikaisen kanssa esitti 
 Väinö Hopposesta tehdyn nykytekniikkaversion, joka oli koottu vanhoista 
 rainoista. Hopposet vaikuttivat Lempäälässä. Kuulijoina 33 jäsentä. 
 Maaliskuussa pidettiin kevätkokous kahvitilaisuuden yhteydessä. Paikalla 
 oli 38 jäsentä. 
 Huhtikuun kuukausikokoukseen tuli meille vieraaksi kauppias Pasi Pihlava 
 jolta tiedustelimme miltä tuntuu neljän kaupan luotsaaminen. 
 Pasista oli kiinnostunut 34 jäsentä 
 Toukokuussa liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen saapui 
 kertomaan ikääntyvien haasteista liikenteessä. Liikenne kiinnosti 
 35 jäsentä. 
 Syyskuun kahvitilaisuuteen saapui 25 jäsentä juttelemaan ja kuuntele- 
 maan syksyn tarjontaa . Nordea pankista oli toimihenkilö kertomassa  
 tulossa olevasta vahvasta tunnistautumisesta. 
 



 Lokakuussa saatiin jälleen vieraaksi kaksi liikuntaneuvojaa. 
 He tähdensivät liikunnan tärkeyttä ikääntyville. 
 Heillä oli mukanaan kehonkoostumuslaite, jolla halukkaat 
 saivat mitata kehonsa läpileikkauksen hyvät rasvat, huonot 
 rasvat, kosteudet ym. Kehonkoostumuksesta oli kiinnostunut 
 33 jäsentä. 
 Marraskuussa oli vuorossa syyskokous. Uusiksi jäseniksi ensi 
 vuonna valittiin Seija Parikka ja Marja-Liisa Lehtinen. 
 Jäseniä kokoukseen tuli 26. 
 Joulukuun kahvitilaisuus vietettiin jälleen itsenäisyyspäivän 
 merkeissä. Reservin kapteeni Veikko Parkkinen kertoi itsenäisyyspäivän 
 muistelmissa vanhoihin pankkeihin ja maanpuolustukseen liittyviä asioita. 
 Tilaisuuden lopuksi lauloimme Maamme-laulun. 
 
8.TALOUS 
 Jäsenmaksuna olemme keränneet tänä vuonna 20€ jäseneltä. 
 Toimintatukea olemme saaneet sekä K-kauppiasliitolta, 
 että Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiöltä. 
 Lisäksi olemme saaneet Aluekeskolta korvaamatonta tukea postituksen 
 ja siihen liittyvän kopioinnin ja tarvikkeiden muodossa. Lisäksi 
 olemme saaneet kokoontua Aluekeskon tiloissa. 
 Muilta osin talous selviää tilinpäätöksestä. 
 
9.TIEDOTUS 
 Tiedotus on hoidettu seitsemällä jäsenkirjeellä. Lisäksi kuukausitapaamisissa
 on kerrottu tulevista tapahtumista. 
 
10.KIITOKSET 
 Johtokunta kiittää Keskoa ja Aluekeskoa sen myötämielisestä suhtautumisesta 
 Pirkanmaan K-senioreiden toimintaa kohtaan! Kiitokset myös K-kauppiasliitolle 
 sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiölle meille osoittamasta toiminta- 
 tuesta! 
 Lisäksi johtokunta kiittää virkeätä jäsenistöä joka vuosi toisensa jälkeen 
 osallistuu kiitettävästi kerhomme toimintaan. 
 
 PIRKANMAAN K-SENIORIKERHO 
 Johtokunta 2019. 
 
 Jukka Petäjä, puheenjohtaja 
 Anja Uuramo, vpj 
 Marianna Knihti 
 Taina Mäenpää 
 Anneli Mäkelä 
 Lasse Lahtinen 
 Leena Perimäki 
   
 
  
  
  



 
  


