Itä-Vantaan kansalliset seniorit ry
TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022
Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen korona -epidemian vuoksi. Senioriliiton teemana
on edelleen ”Rohkeasti tulevaisuuteen”. Yhdistyksemme katsoo myös rohkeasti eteenpäin
ja suunnittelemme toimintaa myös kulttuurin saralla.
Tiistaitapaamiset
Tänä syksynä meillä on ollut tiistaitapaamisia parittomina viikkoina entiseen malliin ja
jatkamme näin tulevana vuonnakin. Osallistujia on ollut selkeästi vähemmän, mutta
yritämme löytää mielenkiintoisia aiheita, jotta useampi rohkenisi tulla mukaan. Kokoukset
alkavat yhteisellä kahvihetkellä ja kiitämme emäntiä laulullamme. Pidämme laulamisesta
yhdessä, mutta yhteislaulu on jäämässä pois, kun meillä ei ole enää säestäjää. Siinä on
parantamisen paikka, meidän pitää löytää uusi pianisti. Kahvitilaisuudessa tullaan
noudattamaan erityistä varovaisuutta, ja maskien käyttö on jokaisen omassa harkinnassa.
Tulemme seuraamaan ohjeistuksia.
Jäsenistö
Yhdistykseemme on tullut parikymmentä uutta jäsentä internetin kautta. Mutta samaan
aikaan on myös eronnut jäseniä osittain koronan ja osittain huonon fyysisen kunnon takia.
Moni jäsen on myös poistunut keskuudestamme kuoleman kohdatessa.. Järjestämme
jäsenkyselyn maalis-huhtikuussa, jolloin toivomme saavamme uusia ideoita ja ajatuksia
toimintaamme.
Koulutukset ja tapahtumat
Kannustamme jäseniämme ja toimihenkilöitämme osallistumaan liiton ja piirin järjestämiin
koulutustilaisuuksiin, näin saamme uutta tietoa ja innostusta toimintaamme. On erittäin
tärkeää, että jäsenemme osallistuvat myös virallisiin kevät- ja syyskokouksiin.
Yhdistys maksaa osallistumismaksut, mutta matkakuluista pitää huolehtia itse.
Toiminnan painopisteet
1. Kulttuuritarjontaa lisätään ja järjestämme yhteiskuljetuksia tarpeen mukaan, jotta
mahdollisimman moni jäsenistämme pääsee osallistumaan kulttuuritilaisuuksiin esim.
teatterikäynteihin.
2. Digi-probleemat tuntuvat olevan vieläkin hankalia, joten taitoja petrataan. Osallistumme
entistä enemmän Uudenmaan piirin ja Senioriliiton järjestämiin 1-2 tunnin kestäviin
kahvitilaisuuksia (Teams), jolloin saamme apua Kilta-ohjelman käytöstä, viestinnästä ja
kerhotoiminnasta.
3. Kotisivujen päivittämistä jatketaan ja kiinnitetään huomiota informatiivisuuteen.
4. Kannustamme uusia jäseniämme osallistumaan toimintaamme ja tulemaan mukaan
aktiivisiksi toimijoiksi.

Kerhotoiminta
Muisti- ja Golf -kerho jatkavat toimintaansa kuten ennen koronaepidemiaa. Kulinaarikerho jatkaa virkeänä. Uutena kerhona on aloittanut lukupiiri ja toivomme sen saavan
uusia osallistujia. Käsityökerho on jäänyt odottavalle kannalle.
Retket, konsertit, teatterit ja muut vierailut
Kuluneena vuonna on lähes kaikki tapahtumat peruttu, mutta nyt haluamme panostaa
kulttuuritapahtumiin. Keväälle sekä syksylle järjestämme kaksi-kolme teatteriesitystä sekä
maaliskuulle Tikkurilan soittokunnan puhallinorkesterin (Tixi Band) konsertti kulttuuritalo
Martinuksessa. Sinne järjestetään yhteiskuljetus. Keväälle pyrimme järjestämään yhden
teatteriesityksen Vantaan ulkopuolelle, esim. Lahden Kaupungin teatterissa esitetään
Tolstoin ”Sota ja rauha”.
Senioriliitto 50 -vuotta
Kevään 2021 Juhlaristeily siirrettiin vuoden 2022 toukokuulle 17-18.5.2022. Koska siellä on
hyvää ohjelmaa ja tutustutaan uusiin seniorilaisiin, niin järjestämme risteilystä tavallista
juhlavamman kevätretken. Menemme sinne yhdessä ja yhdistys kustantaa edestakaisen
yhteiskuljetuksen Silja Tallinkin terminaaliin.
Taloustilanne
Yhdistyksemme taloustilanne on vakaa. Anomme edelleen vuosittaista toiminta-avustusta
Vantaan kaupungilta. Avustuksen saaminen on yhdistyksellemme tärkeää erityisesti sen
vuoksi, että pystymme edelleen järjestämään jäsenistöllemme tärkeitä kulttuuritapahtumia ja -retkiä, joiden kustannukset yhä kalliimpien yhteiskuljetusten vuoksi nousevat
vuosi vuodelta.. Tulot kertyvät Vantaan kaupungin avustuksesta, jäsenmaksuista ja
arpajaisista. Menot syntyvät Senioriliitolle maksettavista jäsenmaksuosuudesta (15
€/jäsen), yhdistyksen jäsentapaamisten kahvituksista ja syntymäpäivien tarjoilusta sekä
huomion-osoituksista.
Senioriliiton ohjeiden mukaisesti yhdistyksemmekin toimintaa ohjaa elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostus sekä
perinteiden kunnioittaminen.

