
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN SENIORIKILTA 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

Yleistä  Yhdistys on perustettu 10.4.1991, joten vuosi oli 30 toimintavuosi. Ideoijina ja 
perustavan kokouksen koollekutsujina olivat Laura Karjalainen ja Sinikka Vento. 
Ensimmäinen puheenjohtaja oli Risto Tirkkonen. 

 Toimintavuoden aikana vallitseva korona epidemia on vaikeuttanut kaikkien 
meidän normaaliin elämäämme rajoittaen ja perinteisen muodon saanutta 
Seniorikillan toimintaa maaliskuusta lähtien. Toivomme tulevien rokotusten 
auttavan meitä palaamaan seuraavana vuotena normaalimpaan elämänmenoon 
niin ”siviilissä”, kuin yhdistystoiminnassakin.  

Jäsenet Jäsenmaksun suorittaneita Koulutuskuntayhtymä Tavastian Seniorikillan jäseniä 
oli vuoden 2020 lopussa 52 henkilöä. Tilaisuuksien postitusjakelu tehtiin lisäksi 
muillekin Tavastiasta eläkkeelle siirtyneille henkilöille, joiden s-posti on ollut 
tiedossa. He ovat voineet osallistua Killan tilaisuuksiin maksamalla 10€ 
korkeamman osanottajamaksun. 

                    Killan jäsenmaksu on ollut 10 €/vuosi. 

Hallitus  Hallituksen puheenjohtajan on toiminut Ossi Lapisto, varapuheenjohtajana Antti 
Punkari, sihteerinä Jukka Pekka Hämäläinen, varainhoitaja Leila Lukkarla, 
logistiikkavastaava Timo Haavisto sekä muina jäseninä Seija Kallioportti ja Kari 
Pohjalainen. 

Kokoukset Vuosikokous oli tiistaina 12.3.2020 Ammattiopisto Tavastia Aalto kabinetissa ja 
paikalla oli 8 jäsentä. Hallitus kokoontui 8 kertaa ja yksi sähköpostikokous. 

Jäsenkirjeitä postitettiin jäsenistölle neljä kertaa sekä sähköpostilla. 

Tapahtumat  

9.1.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas. 

13.2.2020 Hallituksen kokous ja jäsenlounas. 

21.2.2020 Eräs-teatteri Tshehovin Aivastus. Osallistujia 14 henkilöä. 

12.3.2020 Hallituksen kokous, jäsenlounas (kilta maksoi) ja vuosikokous. 

                     Vuosikokouksessa kuultiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020, jossa päätettiin jatkaa toimintaa perinteisesti. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään eli 10 € vuodelle 2020.  

9.4.2020 Hallituksen kokous ja jäsenlounas. peruttu 

14.5.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas.  peruttu 



25.6.2020  Hallituksen kokous Lepaa, jossa suunniteltiin syksyn tapahtumia. 

19.8.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas. 

24.8.2020 Kuntayhtymänjohtaja Jouni Haajanen kertoi kuntayhtymän muutoksista paikalla 5 
henkilöä. 

9.9.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas. 

 

Hallitus teki syyskuulla jäsenkyselyn killan tulevaisuudesta. Vastauksia saatiin kahdeksalta 
hallituksen ulkopuoliselta henkilöltä.  

7.10.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas. peruttiin  

Hallitus piti sähköpostikokouksen 7.-9.10.2020. 

28.10.2020  Hämeenlinnan kaupunginteatteri Rakkauskirjeitä Seela Sella ja Esko Roine 
osallistujia 24 henkilöä. 

11.11.2020  Hallituksen kokous ja jäsenlounas. 

25.11.2020  Suunniteltu perinteisen jouluaterian Punaportin jouduttiin peruuttamaan.  

9.12.2020   Hallituksen kokous ja jäsenlounas 

Lisäksi jäseniämme osallistui omatoimisesti Punaportin kuntosalin käyttöön 
sekä viikoittain keilaukseen Hämeenlinnan Keilahallissa ja lentopallon 
pelaaminen oli ohjelmassa, kun ne olivat vielä mahdollista. 

 

Kiitokset Kiitokset jäsenille ja Koulutuskuntayhtymä Tavastialle myönteisestä 
suhtautumisesta Seniorikillan toimintaan sekä saadusta tuesta. 

 

 


