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  Kangasalan kansalliset seniorit ry    
      

  
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
   
 
1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 

Yhdistys on perustettu 13.3.1986 nimellä Kangasalan Kansallinen Eläkeläisseura ry. Kangasalan 
kansalliset seniorit ry:n nimellä yhdistys on toiminut vuodesta 1997 lähtien. Vuosi 2023 on yhdistyk-
sen 37. toimintavuosi. 
Kangasalan kansalliset seniorit ry on Kansallinen senioriliitto ry:n jäsenyhdistys ja maakuntatasolla 
Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n jäsenyhdistys. Senioripiirin muodostavat 17 paikallista se-
nioriyhdistystä eri puolilta Pirkanmaata. 
 

Yhdistyksen toiminta-ajatus on: Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteut-
taja Kangasalla. 
 

Toiminnan tavoitteita 
 edistää senioreiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia 
 toimia eläkeläisten etujen ja oikeuksien valvojana 
 kannustaa ja ylläpitää ikääntyvien aktiivista osallistumista 
 luoda mahdollisuuksia yhdessäoloon ja harrastamiseen 
 huolehtia talouden vakaudesta. 

 

Yhdistyksen arvot noudattavat senioriliiton arvoja, jotka ovat: Elämänmyönteisyys, itsensä ja toisten 
arvostaminen, vastuunottaminen itsestä ja muista, suoraselkäisyys ja perinteiden kunnioittaminen. 
    

2. Jäsenistö ja jäsenhankinta  
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 161, josta naisia 120 ja miehiä 41. Tukijäseniä oli kahdek-
san. Monipuoliset harrastusryhmät ja teatteri- sekä muut matkat osoittavat aktiivista toimintaa ja 
edesauttavat jäsenhankintaa. Myös säännöllisesti järjestettävät, monipuoliset jäsentilaisuudet edis-
tävät jäsenhankintaa. 
 
Senioriliiton jäsenlehti Patina ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja se lähetetään jäsenmaksunsa mak-
saneille henkilöjäsenille. Lehti on myös luettavissa näköisversiona senioriliiton verkkosivulla osoit-
teessa www.senioriliitto.fi. 
 

3. Yhdistyksen kokoukset 
Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta ja kehittää sitä jäsenten toivomusten mukaiseksi. 
Sääntöjen mukaan yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maa-
liskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä. 
Syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, vahvistetaan seuraa-
van vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.  
Kevätkokous käsittelee vuosikertomuksen, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta.  
 

4. Jäsentilaisuudet 
Vuonna 2023 järjestetään perinteiset tilaisuudet 
 kevätkauden avajaiset toukokuussa 
 syyskauden avajaiset elo- tai syyskuussa 
 yhteiset jäsentilaisuudet keskimäärin kerran kuukaudessa 
 joulupäivällinen joulukuussa  
 teatteriretkiä ja muita kotimaan matkoja 
 muita tilaisuuksia jäsenistön kiinnostuksen mukaan. 

http://kangasala.senioriyhdistys.fi/
http://www.senioriliitto.fi/
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Pääsääntöisesti jäsentilaisuuksiin kutsutaan asiantuntija kertomaan jostakin ajankohtaisesta tai 
muulla tavoin kiinnostavasta aiheesta. Jäsentilaisuuksista tiedotetaan tammi- ja elokuussa lähetet-
tävässä jäsenkirjeessä ja Kangasalan Sanomien Seurat toimivat -palstalla.   
Tiedot löytyvät myös yhdistyksen verkkosivulta http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/ 
 

5. Harrastusryhmät  
 

Harrastusryhmä Lisätietoja  

1. Naisten kuntosaliryhmä Riitta Palonen  045 158 0280 

2. Naisten muistikerho Vire  Marja Nuutinen  050 596 4882 

3. Miesten keskustelukerho Kontiot Antero Oksanen 050 64893 

4. Naisten keskustelukerho Gogonaiset Maija Pesonen 040 7528947 

5. Käsityökerho Kässäri  Leena Seppälä  
Leena Kostia  

040 583 8722 
040 824 1946 

6. Kirjallisuuskerho Libris Anna-Maja Kallio 050 045 7926 

7. Senioritanssiryhmä Sirpakat Eija Kahilainen 050 593 6412 

8. Vesivoimistelu Pirjo Mäkelä  050 342 9687 

9. Kuntokävely Riitta Palonen 045 158 0280 

10. Canastakerho Maija Pesonen 040 7528947 

 
Nykyisten harrastusryhmien vetäjinä toimivat yhdistyksen omat jäsenet, poikkeuksena vesivoimis-
telu, jota vetää uimahalli Kuohun edustaja.  
 
Harrastusryhmien koordinaattorina toimii Anna-Maja Kallio. Hänelle tulee ilmoittaa ryhmien aloitta-
mis-, lopettamis- ja muutosajoista hyvissä ajoin puh. 0500 457 926 tai  
anna-maja.kallio@outlook.com, koska hän toimittaa tiedot viikoittain Kangasalan Sanomien ”Seu-
rat toimivat” -palstalle. 
 
Harrastusryhmien toiminnasta tiedotetaan tammi- ja elokuussa lähetettävässä jäsenkirjeessä.  
Tiedot löytyvät myös yhdistyksen verkkosivulta http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/  
 

6. Teatteri- ja muut matkat 
Vuonna 2023 järjestetään teatterimatkoja noin kerran kuukaudessa. Perinteinen kotimaan matka 
järjestetään kesällä 2023. Muita matkoja järjestetään kiinnostuksen mukaan. 
 
Teatteri- ja muut matkat järjestää ja vastaa Anneli Malmi, 050 350 8713 ja niistä tiedotetaan tammi- 
ja elokuussa lähetettävässä jäsenkirjeessä sekä Kangasalan Sanomien ”Seurat toimivat” -palstalla. 
Tiedot löytyvät myös yhdistyksen verkkosivulta http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/ 
 
Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ja Kansallinen senioriliitto järjestävät myös erilaisia virkistystilai-
suuksia ja matkoja jäsenilleen.  
Senioripiirin ja senioriliiton tilaisuuksista ja matkoista löytyy lisätietoja verkkosivuilta 
http://pirkanmaa.senioripiiri.fi/tapahtumat/ 
http://www.senioriliitto.fi/jasenille/ 
 

7. Koulutus ja kurssitoiminta 
Harrastusryhmien vetäjät, yhdistyksen toimihenkilöt ja jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan  
Pirkanmaan senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton järjestämiin järjestökoulutuksiin. Lähemmät tie-
dot koulutuksista löytyvät edellä mainituilta verkkosivuilta. 
Yhdistyksellä ei ole varsinaista omaa koulutustoimintaa. 

 
 

http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
mailto:anna-maja.kallio@outlook.com
http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/
http://pirkanmaa.senioripiiri.fi/tapahtumat/
http://www.senioriliitto.fi/jasenille/
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8. Kaupungin ja hyvinvointialueen vanhusneuvoston tehtävät 

Vuoden 2023 alusta Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa ja lainsäädännön muutosten 
myötä myös kuntien vanhusneuvostojen toiminta ja tehtävät muuttuvat. Kuntien tehtävänä on jat-
kossa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ikäihmisten kotona asumista tukeva toiminta ja palve-
lut, tarjota erilaisia asumisen vaihtoehtoja, rakentaa asuinympäristöt esteettömiksi, turvallisiksi ja 
ikäystävällisiksi sekä yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus.  
Pirkanmaan hyvinvointialueen hoidettaviksi siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, kotihoito ja asumis-
palvelut (palveluasuminen, tuettu asuminen, laitoshoito). 
Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon on valittu edustajat jokaisesta 23 kunnasta. 
Kangasalaa edustavat Tiina Leppänen ja Tapio Somppi. Hyvinvointialueen vanhusneuvosto aloittaa 
toimintansa vuoden 2023 alusta.  
 

9. Edustukset 
Senioreiden paikallinen edunvalvonta kuuluu Kangasalan kaupungin vanhusneuvostolle.  
Kangasalan kaupunginhallitus asetti uuden vanhusneuvoston 4.10.2021 pitämässään kokouk-
sessa. Yhdistyksen varsinainen jäsen vanhusneuvostossa on Tiina Leppänen ja hänen varajäsene-
nään Antero Oksanen. Vanhusneuvoston toimikausi on 1.8.2021 - 31.5.2025. 

 
Yhdistyksen edustajina Kangasalan eläkeläisyhdistysten neuvottelukunnassa ovat Anna-Maja Kal-
lio ja Timo Rantala. Vuoden tapahtumia ovat perinteiset Ystävänpäivän juhla 14.2.2023 ja teatteri- 
tai muu matka kesän 2023 aikana. 
 
Kangasala ja Pälkäne muodostavat Pirkanmaan senioripiirissä yhteisen alueen, jonka edustajana 
senioripiirin hallituksessa on Jarmo Forsberg toimikauden 2022 – 2023 Kangasalan kansallisista 
senioreista. Sääntöjen mukaan edustaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 21.10.2022. 
 

10. Tiedottaminen ja viestintä 
Yhdistyksen sisäisessä viestinnässä lisätään sähköpostin käyttöä. Virallisessa viestinnässä käyte-
tään yhdistyksen omaa sähköpostia kangasalankansalliset.seniorit@gmail.com.  
Yhdistyksen oma, päivitettävä verkkosivu on http://kangasala.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/  
Yhdistyksen Facebook-sivu Kangasalan kansalliset seniorit ry palvelee nopeaa ja ajankohtaista 
tiedottamista. Sivun ylläpitämisestä vastaa Tuula Säpyskä.  
 
Erilaisista ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan Kangasalan Sanomien ”Seurat toimivat” 
-palstalla. Julkaistavat tiedotteet tulee toimittaa lehteen noin viikkoa ennen lehden ilmestymistä. 
 
Yhdistyksen esittely, tapahtumat, edunvalvonta ja yhteystiedot löytyvät verkkosivulta 
http://kangasala.senioriyhdistys.fi/. Verkkosivulla on myös kuvagalleria. 
 
Kangasalla 14.10.2022 
 
Kangasalan kansalliset seniorit ry 
 
HALLITUS 
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