
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin helmikuun lopulla, ja senioreilla on nyt uusi, innokas hallitus
valmiina keksimään monipuolista toimintaa jäsenistölle! Yhdistys on viime aikoina viettänyt
hiljaiseloa, ja uuden hallituksen tavoitteena onkin saada yhdistykseen lisää virkeyttä sekä aktiivista
toimintaa. Valitettavasti koronavirustilanteen vuoksi olemme joutuneet siirtämään suunnitellut
tapahtumat myöhemmäksi.  
Tässä kirjeessä kerromme hieman siitä, mitä tälle vuodelle on suunnitteilla. Seuraamme tilannetta
ja varmistamme tarkempia ajankohtia, kun tilanne rauhoittuu. Hallitus jatkaa toimintaansa
etäyhteyksien kautta, ja otamme myös mielellämme vastaan ideoita jäsenistölle suunnatusta
etätoiminnasta! Myös ideat myöhemmin järjestettäviin tapahtumiin ovat tervetulleita.  
 
Aurinkoista kevättä toivottaen, 
Laura Ekberg 
Puheenjohtaja 
puheenjohtaja@shoseniorit.fi   
 
 
 
 
 
Vuosijuhlat jouduttiin koronavirustilanteen vuoksi siirtämään syksyyn. Ilmoittautuneita on
tiedotettu asiasta erikseen. Tiedotamme jäsenistöä tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin. 
 
 
Seniorien afterworkit ovat toistaiseksi tauolla ja ilmoitamme myöhemmin tarkemmista
ajankohdista. Afterworkeja on jatkossa tarkoitus järjestää Turussa ja Helsingissä noin kahden
kuukauden välein. 
 
 
 Vapun alle oli alustavasti suunniteltu yhteistapahtuma, jossa seniorit olisivat päässeet 
tutustumaan nykyisiin osakunta-aktiiveihin ja viettämään aikaa osakunnalla. 
Pyrimme järjestämään tapahtuman syksyn aikana. 
 
 
Toinen suunnitteilla oleva yhteistyömuoto seniorien ja nykyisten osakuntalaisten välillä ovat
osakuntalaisille järjestettävät yritysvierailut. Näin opiskelijat pääsisivät tutustumaan eri alojen
yritysten toimintaan. Mikäli olet kiinnostunut tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuuden 
vierailla työpaikallasi, voit olla yhteydessä senioriyhdistyksen hallitukseen.
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Puheenjohtaja: Laura Ekberg, puheenjohtaja(a)shoseniorit.fi  
Sihteeri: Henna-Riikka Palonkangas, sihteeri(a)shoseniorit.fi 
Varapuheenjohtaja/tiedotus: Helinä Taimi, varapuheenjohtaja(a)shoseniorit.fi 
Rahastonhoitaja: Juha-Pekka Finnilä, talous(a)shoseniorit.fi 
Vuosijuhlamestari: Antti Kaunismäki, vuosijuhlamestari(a)shoseniorit.fi 
Tiedotus & verkkosivut: Siina Alaranta, tiedotus(a)shoseniorit.fi 
Tapahtumavastaava: Janne Koskenoja, toiminnanohjaaja(a)shoseniorit.fi 
 
Toimihenkilöt Aikakausivastaava, Janne-Pekka Niininen 
 
Koko hallituksen saa kiinni lähettämällä myös sähköpostia: hallitus(a)shoseniorit.fi 
 
 
Yhdistyksen jäsenmaksun päätettiin kevätkokouksessa olevan 20 euroa vuodelle 2020. Jos maksat
jäsenmaksun suoraan yhdistyksen Nordean tilille, niin käytä viitenumeroa 2600. 
Yhdistyksen tilinumero on FI44 1173 3000 1098 38.

Yhdistyksen hallitus julkaisi sähköpostitse ja Facebook-sivullansa jäsenkyselyn, jolla haluttiin selvittää,
mitä seniorit toivovat yhdistykseltään. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, kyselyyn saatiin vastaus 20
jäseneltä! 
 
Kyselyssä kysyttiin taustatietoja jäsenyydestä senoiriyhdistyksessä ja osakunnassa, mutta kaikkein
tärkeimpänä yhdistyksemme toimintaan liittyviä kysymyksiä. Syitä yhdistyksen jäsenyydelle on monta ja
kaikki tarjotut vaihtoehdot saivat kannatusta. Tärkeimpiä olivat kuitenkin uusien ja vanhojen
osakuntalaisten tapaaminen ja verkostoituminen. Moni haluaa myös tukea osakuntaa. Tapahtumista
kannatusta saivat eniten vuosijuhlat yhdistyksen perinteisenä toimintamuotona, mutta myös muusta
toiminnasta oltiin kiinnostuneita. Erityisesti työelämäaiheiset tapahtumat olivat uutena aiheena näkyvillä.
Osakunnan tukemiseen liittyen suurin osa vastanneista oli joko stipendirahaston tai tilojen hankkimiseen
tarkoitetun rahaston kannalla.  
 
Toinen iso kokonaisuus, josta kyselyssä haluttiin tietoa, oli yhdistyksen tiedotus. Tiedotuksessa onkin vielä
kehitettävää, sillä moni vastaaja oli sitä mieltä, että tiedotus ei ole riittävän laajaa ja selkeää. Sähköposti
koettiin parhaaksi tiedotusvälineeksi, ja myös Facebook-tapahtumille oli kannatusta. Tiedotuksen
tiheyden suhteen 3 – 4 kertaa vuodessa julkaistavat kausiviestit koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi.
Tiedotuksen tärkeimpinä sisältöinä kyselyssä tulivat esille osakuntaan liittyvät asiat eli tapahtumat ja
mahdolliset muutokset osakunnan tilanteessa sekä senioriyhdistyksen hallituksen suunnitelmat.
Yhdistyksen jäsenten kuulumiset olivat mukana vaihtoehdoissa ja moni vastaaja olikin kiinnostunut juuri
tästä aiheesta.  
 
Hallitus käsitteli jäsenkyselyn tulokset kokouksessaan ja kehittää yhdistyksen toimintaa sen perusteella.
Tiedotukseen liittyviä vastauksia on huomioitu jo tässä uutiskirjeessä.

Hallitus ja toimihenkilöt 2020

Jäsenmaksut

Jäsenkyselyn satoa



Kokeilemme senioriyhdistyksessä levittää tietoa virallisesti myös “puskaradion” kautta. Jos koet, että
sinulla on paljon kavereita omalta osakunta-ajaltasi ja olet heidän kanssaan yhteydessä säännöllisesti,
voit olla yhdistyksemme “vuosikymmenvastaava” (nimi muuttuu vielä). 
 
Tehtävä ei vaadi muuta kuin puhumista yhdistyksemme tapahtumista kavereiden kanssa.
Haluaisimme kuitenkin vähän tietää, kuka olet ja minkä ajan osakuntalaisiin sinulla on yhteyksiä. Tästä
syystä kiinnostuneet puskaradiotoimittajat voivat ottaa yhteyttä hallituksen vuosijuhlamestariin
sähköpostitse osoitteeseen vuosijuhlamestari@shoseniorit.fi. 
 
Koska “vuosikymmenvastaava” on jokseenkin tylsä ja mitäänsanomaton titteli, saat itse myös ehdottaa
itsellesi sopivaa titteliä. Paras ehdotus tulee käyttöön ja sen kehittäjä saa mainetta ja kunniaa.

Korona-aikana joudumme olemaan läheisiä digitaalisesti, joten mitä parhain aika julkaista uusi
kuulumispalsta!
 
 Kuulumispalsta on yksi jäsenkyselyssämme esitetyistä toiveista liittyen jäsenkirjeeseen ja
tiedotukseen. Yhdistyksen hallitus otti ehdotuksen iloisesti vastaan ja kuulumispalsta tulee jatkossa
olemaan osa jäsenkirjettä. Kuulumispalstalla jaetaan jäsenten kuulumisia, uutisia ja terveisiä jäsenille
esimerkiksi merkkipäivästä eläkkeelle jääntiin ja uuteen henkilökohtaiseen kalaennätykseen mato-
ongella. 
Tästä syystä kuulumispalsta tarvitsee meidän kaikkien apua, sillä emme voi julkaista uutisia ilman
suostumusta ja, että ne on lähetetty meille julkaistavaksi.  
 
Kuulumisia voi lähettää yhdistyksen tiedottajalle: tiedotus@shoseniorit.fi Kuulumiset julkaistaan
kootusti aina seuraavassa jäsenkirjeessä. Jäsenkirje julkaistaan n. 3-4 kertaa vuodessa.

Vuosikymmenvastaava

Juorupalsta


