
        Järvenpään kansalliset seniorit ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Yleistä
Järvenpään kansalliset seniorit ry kuuluu jäsenenä Uudenmaan kansalliseen senioripiiriin ja
sitä kautta Kansalliseen senioriliittoon. Yhdistyksemme toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan seuraavaa kokonaisuutta:

Arvot: elämänmyönteisyys, itsensä ja toisen arvostaminen, vastuu itsestä ja muista, 
suoraselkäisyys ja perinteiden kunnioittaminen (Kansallinen senioriliitto ry:n arvot)

Visio: Yhdistys on paikallisesti ja alueellisesti tunnettu ja arvostettu senioritoimija.
Se edistää ikäkyvykkyyttä Järvenpäässä ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Toiminta-ajatus: Yhdistys toteuttaa ja mahdollistaa monipuolista senioritoimintaa ja
huolehtii kumppaneidensa kanssa vaikuttamisesta sekä edunvalvonnasta.

Vuoden 2023 teema on Rohkeasti tulevaisuuteen.

Vuoden 2022 loppupuolella järjestetään vielä jäsenkysely toimintaan liittyvistä toiveista ja
aiheista, joista halutaan esitelmiä ja alustuksia jäsentapaamisissa vuoden 2023 aikana.

Senioriliitolla on tekeillä sääntömuutos, jolloin myös yhdistysten säännöt muuttuvat. Sääntömuutos
saadaan todennäköisesti käsittelyyn vuoden 2023 syyskokouksessa.

Kehittämistyöryhmältä, joka laati vuonna 2021 yhdistyksen toiminnasta raportin, valmistuu vielä
vuoden 2022 aikana uusi kehittämissuunnitelma, joka otetaan soveltuvin osin käyttöön vuoden
2023 aikana.

Tilastotietoa

Jäseniä oli (10.10.2022) 362,  joista miehiä oli 113  ja naisia 249. Jäsenten keski-ikä on 75.               
Jäsenmäärää pyritään lisäämään erilaisten kampanjoiden avulla. Vuoden 2022 aikana on
liittynyt 39 uutta jäsentä ja poistunut 11.

Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään sääntöjen mukaisesti viimeistään 15.3. ja syyskokous
viimeistään 15.11. Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse, tekstiviestillä tai 
postitse.

Hallitus kokoontuu 8-10 kertaa toimintavuoden aikana.  Sääntöjen mukaan hallituksessa
on puheenjohtajan lisäksi 2-10 vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.



Edustajamme osallistuvat Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n sääntömääräisiin kokouksiin
sekä liiton liittokokoukseen.

Jäsentapaamiset

Jäsentapaamiset ovat pääsääntöisesti parillisten viikkojen torstaina klo 14. Ohjelmissa on
esitelmiä tai alustuksia jäseniä kiinnostavista aiheista sekä keskustelua ajankohtaisista
asioista, muihin jäseniin tutustumista ja yhdessä oloa.
Joulun alla nautitaan yhteinen joulupuuro ja keväällä yhteinen kevätlounas. Uusille jäsenille 
pidetään perehdytystilaisuus ja heidän kotoutumisestaan yhdistykseen huolehditaan monin eri 
tavoin toimintavuoden aikana. 

Retket, teatterimatkat ja konsertit

Vuoden aikana järjestetään jäseniä kiinnostavia kotimaan ja ulkomaanmatkoja sekä
teatteri- ja konserttimatkoja lähialueille.

Kerhotoiminta

Yhdistyksessä toimii kymmenen aktiivista kerhoa.  Uusia kerhoja perustetaan toiveiden mukaan
mikäli halukkaita kerhonvetäjiä löytyy. Viimeksi perustettu kerho ”Lavatanssijumppaa” aloitti 
syksyllä 2022. 

Muita tapahtumia

Yhdistyksen verkostokumppani Studio 123 tarjoaa Hopeatähti-elokuvanäytäntöjä edulliseen
hintaan ja jäseniämme on osallistunut niihin kiitettävästi. Elokuvatarjonta on erittäin hyvää. 

Koulutus

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry:n ja Kansallinen senioriliitto ry:n järjestämiin 
koulutustapahtumiin osallistutaan tarpeen mukaan.

Tiedottaminen

Yhdistykselle on laadittu viestintäsuunnitelma (lyhennetty versio nettisivuilla), jonka mukaan
tiedottaminen jäsenille toimii pääsääntöisesti sähköpostilla. Ohjelma- ja yhteystiedoista painatetaan 
esite, jota jaetaan jäsentilaisuuksissa.
Ilman sähköpostiosoitetta oleville jäsenille tiedotteet lähetetään tekstiviestillä ja/tai kirjeitse.
Kotisivuja  kehitetään edelleen ja Facebook on jäsenten käytössä. Jäsenmaksulaskutus hoidetaan
senioriliiton Kilta-jäsenrekisterin kautta. Kilta -järjestelmän käyttöä tapahtumailmoittelussa
lisätää.

Jäsentapaamisista, retkistä ja kerhojen kokoontumisista ilmoitetaan lisäksi  Keski-Uusimaa ja
Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä.  Jäsentiedotteisiin liitetään linkkejä jäsenistöä koskevista
ja kiinnostavista asioista. 



Huomionosoitukset

70, 80 ja 90 vuotta 2023 aikana täyttäville lähetetään onnittelut ja kirjallinen kutsu yhteiseen 
syntymäpäiväjuhlaan. Poisnukkuneiden muistoa kunnioitetaan  hiljaisella hetkellä 
jäsentapaamisissa. Jäsentilaisuuksien esiintyjiä  muistetaan kukalla tai jollain muulla 
tavalla.  Uusille jäsenille lähetetään tervetuloviesti. 

Talous

Jäsenmaksuna on kerätty 25,00 €/jäsen ja 20,00 €/jäsen yli 85-vuotiailta.  Senioriliitolle tästä
tilitetään 15,00 €/jäsen.  Järvenpään kaupunki muutti 2021 yhdistysavustusten jakoperusteita,
josta syystä yhdistyksen avustus pienenee 800,00 euroon (2020 1418,00 €) Hyvinvointialueen 
avustusjärjestelmästä ei ole vielä päätetty. Taloudellinen suunnitelma selviää talousarvio- 
ehdotuksesta. 

Edustukset

Yhdistyksellä on edustus Kansallinen senioriliitto ry:n johtoelimissä, Uudenmaan kansallinen
senioripiiri ry:n hallituksessa, Järvenpään eläkeläisneuvostossa, Myllytien asiakasneuvostossa,
Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvostossa ja sen hallitukseen olemme tehneet ehdotuksen
jäsenestä  toimikaudelle 2023-2024.
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