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YLEISTÄ TOIMINNASTA 

 Toimintasuunnitelman mukaan jäsenkokouksia pidetään kerran  

kuukaudessa Aleksinkulmassa pois lukien kesäkuukaudet, kesä-, heinä-, ja 

elokuu sekä joulukuu. Ennen jäsenkokouksia pidetään tarpeen mukaan 

hallituksen kokous.  

Jäsenkokouksiin pyritään saamaan vierailija kertomaan kiinnostavista, 

ajankohtaisista ja jäsenille tärkeistä asioista. 

Kerho tarjoaa jäsenille pullakahvit kuukausikokouksissa. 

Sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa pyritään kokoontumaan 

sellaisessa paikassa, jossa on mahdollista tarjota osallistujille keittolounas. 

Kahviparlamentti -tapaamisiin kokoonnutaan joka toinen keskiviikko. 

Sihteeri lähettää sähköpostikutsun edellisenä sunnuntaina. Korona lopetti 

Kahviparlamentit maaliskuun jälkeen. 

Kun ilmoittautuu tapaamisiin ja tarvitsee kyytiä – hallituksen jäsenet 

järjestävät – siis kyydin puute ei ole este tapaamisiin tulemiselle! 

Ilmoita puheenjohtajalle tai sihteerille halukkuutesi päästä uutena 

videokeskusteluun mukaan > suoritetaan lisäys – voi osallistua silloin kun 

itselle sopii ja voi pitää ”tietokonetaitoja yllä omaehtoisesti”. 

Kerhon www -sivuja ja facebook -sivuja päivitetään. Toivotaan jäseniltä 

kuvia ja tarinoita/kertomuksia, jotta mielenkiinto sivuja kohtaan säilyy. 

TAMMIKUU 

Jäsenkokous pidettiin 15.1.2020 Aleksinkulmassa.  

Muistettiin hiljaisella hetkellä poisnukkuneita jäseniä. Tarjolla oli 

täytekakkukahvit viime vuonna tasavuosimerkkipäiviään viettäneiden 

kunniaksi.  

Kokouksessa matkailutoimikunta esitteli kevään ulkomaanmatkaa, 

tarkoitus on suunnata Islantiin. Kisattiin myös Tietovisa. 
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K-seniorikerhojen valtakunnallinen tapaaminen oli Helsingissä kuun lopulla. 

Sihteeri ja puheenjohtaja osallistuivat.  

Paikalla 26 henkilöä. 

HELMIKUU 

Helmikuun jäsenkokouksessa 19.2. meillä oli vieraana Metsäkeskuksesta 

Elias Heikkinen. Hän kertoi mielenkiintoisia asioita metsien roolista mm 

hiilensidontaan ja tärkeydestä ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä.   

Hallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätös, joka oli lähetetty hallituksen 

jäsenille kokouskutsun mukana tutustuttavaksi. Aineisto allekirjoitettiin ja 

toimitettiin toiminnantarkastajalle. 

Kokouksessa paikalla 20 henkilöä. 

MAALISKUU 

11.3.maisteltiin sushia ja kuultiin kaupan ajankohtaisia kuulumisia K-

Citymarket Kaakkurissa. CM Kauppias Risto Kontturi kertoi nykypäivän 

kaupan toiminnasta, paikalla 23 henkilöä. 

Maaliskuun sääntömääräinen kevätkokous kutsuttiin koolle 18.3.2020 

Ravintola Koksiin.  

Maaliskuun puolivälissä korona -viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen 

pandemia kuitenkin pakotti meidät peruuttamaan kokoukset ja 

kaikenlaisen tapaamistoiminnan.  

Kaikki toiminta jouduttiin laittamaan jäihin ja odottamaan aikoja parempia. 

HUHTIKUU  

 Huhtikuulle suunniteltu Islannin matka jouduttiin perumaan.    

 Matkanjärjestäjä palautti maksut. 

Etsimme vaihtoehtoisia tapoja pitää yhteyttä jäsenistön kanssa. Google 

Meet -videopalaveripalvelu tuli tässä avuksemme.  

Niin sitten ”tapasimme” virtuaalisesti jopa viikoittain keskiviikkoisin 

innokkaimman porukan kanssa parantaen maailmaa ja keskustellen 

asioista laidasta laitaan. Taisi tämä olla monelle kotona  
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koronakaranteenia pitävälle riskiryhmäläiselle tärkeä henkireikä. 

Parhaimmillaan ”linjoilla” oli kymmenkunta henkeä. Vanhin vakituisesti 

mukana oleva on 92 v. 

TOUKOKUU 

Korona vaan jatkuu – ja niin jatkuivat meidän viikoittaiset 

videotapaamisetkin.  

KESÄKUU 

Joko hieman helpottaa virus.  

Järjestetään livetapaaminen sääntömääräisen kevätkokouksen merkeissä 

Koitelinkoskelle ravintolan terassille, jossa mahdollisuus pitää turvavälejä. 

Etukäteen jäsenille on lähetetty v. 2019 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase 

sekä toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Kokous pidettiin 

ja vastuuvapaudet myönnettiin. 

Paistetaan makkaraa tuvan takassa, juodaan pannarikahvit. Kuultiin Pirjon 

avartava esitys sähköavusteisen polkupyörän käytöstä oman kunnon 

ylläpitoon ja liikkumiseen, vastattiin Raija-Leenan tietovisaan.  Ilma suosi 

meitä, juttua riitti useammaksi tunniksi, oli niin mukava tavata kasvokkain 

monen kuukauden jälkeen. Paikalla 19 henkilöä 

Kesäkuussa piti olla UIT:n kesäteatteriesitys ”Kaunis Veera” Möljällä – 

teatteriesitys peruttiin ja ennakkomaksut on vielä saamatta takaisin. 

HEINÄKUU, ELOKUU 

 Ei kuukausikokouksia, videotapaamisia jatkettiin lähes viikoittain.  

SYYSKUU 

Kokoonnuttiin jäsenkokoukseen Aleksinkulmaan 16.9. Vierailijana oli 

henkilö kaupungin AINO - neuvonnasta. Hän kertoi kaupungin, yksityisen 

ja kolmannen sektorin ikäihmisille tarjoamista palveluista. Puhuttiin 

kuvallisen henkilökortin ja edunvalvontavaltuutuksen tarpeellisuudesta ja 

mistä saa ohjeita sen tekemiseen. Paikalla 17 henkilöä. 

LOKAKUU 

Kokoonnuttiin pikkujoulun merkeissä teatterilla. Ohjelmassa Mikael Niemen 

tekstiin perustuva ”Olipa kerran kassakaappimurto”. Esityksen jälkeen  
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nautittiin joulubuffet teatteriravintola Vänmannissa. Osanotto oli aika 

vaatimaton luultavasti koronan aiheuttaman varovaisuuden takia.  

Paikalla 23 henkilöä. 

 

Jäsenkokous 22.10. Aleksinkulmassa. Vierailijana oli keväältä siirtyneestä 

tapaamisesta Keskon aluejohtaja Jari Saarinen. Hän kertoi Keskon ja 

Pohjois-Suomen alueen ajankohtaisia uutisia. Kysymyksiä sateli ja 

keskustelu kävi vilkkaana.  

Kuulutettiin taas aktiivisuutta uusien jäsenten hankintaan. Tämä on 

kaikkien asia!  

Paikalla 21 henkilöä 

 

MARRASKUU 

Sääntöjen määräämä syyskokous pidettiin 18.11.2020 Ravintola Perlassa. 

Jäsenille tarjottiin aluksi maistuva keittolounas.  

Sen jälkeen ylikonstaapeli Merja Rasinkangas kertoi meille arkiturvaan 

liittyvistä asioista ja uuden tieliikennelain tuomista muutoksista niin 

autoilijoille, pyöräilijöille kuin kävelijöillekin. 

Näiden jälkeen siirryttiin varsinaiseen sääntömääräiseen kokoukseen. 

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset v:lle 2021 oli toimitettu 

jäsenille kokouskutsun mukana ja ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

Myös hallitus ja toimikunnat vuodelle 2021 hyväksyttiin etukäteen 

lähetetyn esityksen mukaisesti.  

Paikalla 17 hlöä + 1 hlö etäyhteydellä. 

JOULUKUU 

Ei ole jäsenkokousta, mutta yhteydenpitoa Google Meet -videopalvelun 

kautta jatketaan viikoittain keskiviikkoisin.  

 

 


