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Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 

Yleistä 

Koronaepidemia ei ole vielä laantunut, mutta koska rajoitukset on poistettu, voimme 

järjestää toimintaa totuttuun tapaan. Osallistujien määrä on lisääntynyt tilaisuuksissamme, 

mikä kannustaa meitä panostamaan toimintaamme. 

Tiistaitapaamiset 

Kevätkausi aloitetaan ti 17.1. Tiistaitapaamisiin kutsutaan yhteensä 8 esityksenpitäjää. 

Toukokuussa ovat perinteiset syntymäpäivät ja kevätkauden päätteenä on kevätretki. 

Syyskausi aloitetaan kesäteatterilla, näin jatkamme suosittua käytäntöä. Syyskauden 

ensimmäinen tiistaitapaaminen on 12.9. Esityksiä syyskaudella tulee olemaan kaikkiaan 

kuusi, joihin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan ajankohtaisista ja muista mielenkiin-

toisista aiheista. Syyskausi päätetään syntymäpäivillä 5.12 ja Joululounaalla 19.12.  

On kovasti kaivattu yhteislaulua tapaamisiimme, joten yritämme järjestää sitä 

nykytekniikan avulla. 

Jäsenistö 

Yhdistykseemme on tullut vuoden 2022 aikana lokakuun loppuun mennessä 32 uutta 

jäsentä, mikä merkitsee, että Uudenmaan piirin virallisiin kokouksiin voi osallistua 

yhdistyksestämme 2 virallista edustajaa ja heille varajäsenet. Nyt kun jäsenmäärämme on 

merkittävästi noussut, meillä on paremmat mahdollisuudet perustaa uusia kerhoja. 

Jäsenistömme keski-ikä on laskenut merkittävästi ja on nyt 73 vuotta. 

Meillä on kova haaste löytää uusia kiinnostavia toimintamalleja ja tilaisuuksia, jotta kaikki 

jäsenemme tulevat mukaan aktiiviseen osallistumiseen ja toimintaan. 

Koulutukset ja tapahtumat 

Hallituksen jäsenistä moni on erovuorossa, mikä merkitsee tavallista enemmän muutoksia. 

Tuemme uusia hallituksen jäseniä heidän uusissa tehtävissään ja kannustamme heitä 

osallistumaan Uudenmaan piirin ja Senioriliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin. On 

tärkeää, että uudet hallituksen jäsenet saavat tarpeeksi tietoa ja että he myös tutustuvat 

muiden yhdistysten toimijoihin ja toimintamalleihin. Piirin kokouksiin kannustamme 

muitakin osallistumaan virallisten osallistujien lisäksi. Osallistumalla huomaamme, että 

meitä on paljon ja saamme samalla innostusta omaan toimintaamme. 

Kerhotoiminta 

Muisti- ja Golf -kerho sekä lukupiiri jatkavat toimintaansa. Uudet jäsenet ovat tervetulleita 

toimintaan. Uusia kerhoja on suunnitteilla, joista tullaan ilmoittamaan jäsenillemme.  



Retket, konsertit ja teatterit  

Olemme panostaneet entiseen tapaan kulttuuritapahtumiin ja jatkamme tulevana vuonna 

samaa linjaa. Kevät- ja syyskaudelle järjestämme 2-3 teatteri- tai konserttitilaisuutta. 

Olemme suosineet paikallista ja lähialueen tarjontaa. Tulemme järjestämään myös retkiä 

mielenkiintoisiin paikkoihin. 

Taloustilanne 

Yhdistyksemme taloustilanne on vakaa. Anomme edelleen vuosittaista kulttuuritoiminnan 

toiminta-avustusta Vantaan kaupungilta. Avustuksen saaminen on yhdistyksellemme 

tärkeää, jotta pystymme edelleen järjestämään kulttuuritapahtumia ja retkiä sekä tärkeät 

yhteiskuljetukset kaikkiin yhteiskuljetuksia edellyttäviin tapahtumiin. Tulot kertyvät 

Vantaan kaupungin avustuksesta, jäsenmaksuista ja arpajaisista. Menot syntyvät 

Senioriliitolle maksettavasta jäsenmaksuosuudesta (15 €/jäsen), yhdistyksen 

jäsentapaamisten kahvituksista ja syntymäpäivien tarjoilusta ja järjestelyistä sekä muista 

mahdollisista huomionosoituksista. 

Painopistealueet 

1. Järjestetään mielenkiintoista ohjelmaa, jotta jäsenet tulevat mukaan toimintaan. 

2. Lisätään ja monipuolistetaan kerhotoimintaa. 

3. Koetetaan saada musiikkia tiistaitapaamisiin nykytekniikkaa käyttämällä. 

4. Järjestetään jäsenkysely, jotta saadaan paremmin toteutettua jäsenistön toiveita. 

Noudatamme Senioriliiton arvoja, jonka mukaan yhdistyksemme toimintaa ohjaa 

elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostus 

sekä perinteiden kunnioittaminen. 

 

 


