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TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022 
 

Toiminnan tarkoitus  
 

Toiminta-ajatuksenamme on olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja 

toteuttaja. Sääntöjen mukaisesti toimintamme tarkoitus on  

- edistää ikäihmisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä 

- edistää ikäihmisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä 

- toimia ikäihmisten yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden lujittajana. 

 

Toimintaamme ohjaavat Kansallisen senioriliiton hyväksymät arvot: Elämänmyönteisyys, 

suoraselkäisyys, vastuunottaminen, itsensä ja toisten arvostus sekä perinteiden kunnioitus. 

Olemme puolueisiin sitoutumaton yhdistys, joka on perustettu 2.9.2003. Teemme yhteistyötä 

Espoon muiden senioriyhdistysten kanssa. 

   

Visio 
 

Aiomme olla Uudenmaan piirin kiinnostavin senioriyhdistys. Keinoja siihen ovat 

- runsaat, monipuoliset ja kiinnostavat toimintamuodot 

- matala kynnys liittyä jäseneksi ja osallistua toimintaan  

- positiivinen ilmapiiri ja yhteishenki 

- monipuolinen tiedottaminen ja viestintä 

- riittävät ja joustavat toiminnan resurssit, kuten innostuneet vastuuhenkilöt, toimitilat, välineet 

ja talous. 

 

Toimintaympäristö 
 

Kokoonnumme erilaisiin tilaisuuksiin ja kerhoihin Matinkylän monitoimitalossa. Kesällä ja joulun 

aikaan toiminnassa on tauko. Monitoimitalon tiloja olemme saaneet Espoon kaupungilta 

veloituksetta käyttöömme 31.5.2022 asti seuraavasti:  

- Maanantaisin  klo 13.00 - 16.00 keramiikkahuone 

- Tiistaisin  klo 10.00 - 15.00 halli, keittiö, lämpiö ja teatterisali (klo 10.30 alk.) 

- Torstaisin  klo   9.00 - 13.30 halli, keittiö, lämpiö ja teatterisali.  

Koulujen syys- ja talvilomaviikolla monitoimitalo ei ole käytössämme. 
 

Syyskauden 2022 ja samalla kevätkauden 2023 hakemukset monitoimitalon tiloista on tehtävä 

alkuvuodesta 2022. Tällöin pyrimme säilyttämään käyttövuorot ja -ajat ennallaan ja tarvittaessa 

lisäämään niitä mutta myös mahdollisiin muutoksiin monitoimitalon käyttövuoroissa varaudutaan. 

 

Monitoimitalon ulkopuolinen toiminta sijoittuu kunkin tapahtuman edellyttämään paikkaan ja 

ympäristöön. 

 
Järjestötoiminta 
 

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansalliseen senioriliittoon ja sen Uudenmaan 

kansalliseen senioripiiriin, jonka tehtäviä ovat mm. yhdistysten alueellisen yhteistyön edistäminen 

ja koulutus. 
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Liiton ja piirin kokouksiin lähetämme edustajat sääntöjen mukaisesti.      

Osallistumme piirin ja liiton koulutus- ja kokemustenvaihtotilaisuuksiin. Jatkamme alueellista 

yhteistyötä Espoon muiden senioriyhdistysten kanssa.  

 

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin  

10 - 12 kertaa vuodessa. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, yhdistyksen toimihenkilöt, 

kerhojen vetäjät, kahvitarjoiluista vastaavat ja muut toimijat hoitavat tehtävänsä vapaaehtoisina, 

ilman mitään korvausta. 

 

Jäsenistö 
 

Jäsenmäärän osalta tavoitteenamme on maltillinen kasvu siten, että nykyiset monitoimitalon 

toimitilat riittävät toimintaamme. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 300. 

                   

Toimintamuodot 
 

Hallitus suunnittelee kevät- ja syyskauden yksityiskohtaisen ohjelman ja aikataulun edellisen 

kauden loppupuolella. Valmis ohjelma tiedotetaan jäsenille ennen kauden alkua. Mahdollisista 

muutoksista tiedotetaan myös toimintakauden aikana. 

 

Kokoonnumme jäsentapaamisiin Matinkylän monitoimitalossa kerran viikossa tiistaisin kahvin ja 

seurustelun merkeissä sekä eri aiheisia esityksiä seuraten. Hallituksen harkitsemassa 

laajuudessa, huomioiden kysyntä ja resurssit, näitä esityksiä lähetetään internetin kautta 

etäyhteydellä jäsenille tietolaitteilla katsottavaksi. Lähetyksistä tiedotetaan erikseen. 

Monitoimitalossa kokoontuu lisäksi kerhoja myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Monitoimitalon 

ulkopuolella toimivat mm. ulkoilukerho ja lounaskerho. 

 

Yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten teatteri-, museo- ja konserttivierailuja sekä 

kotimaan retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Lisäksi ulkomaanmatkojen toteutusmahdollisuuksia 

selvitetään. Kevätlounas ja joulujuhla ovat yhdistyksen perinteisiä tapahtumia. Niiden 

suunnitteluun vaikuttavat yhdistyksen suuri jäsenmäärä ja käytettävissä olevien juhlatilojen 

kapasiteetti. 

 

Jäsentapaamisissa on esillä ns. toivearkku, johon jäsenet voivat jättää yhdistyksen toimintaa 

koskevia ehdotuksia. Myös yhdistyksen nettisivuilla olevan viestilomakkeen avulla voi tehdä 

ehdotuksia. 

 

Paikallinen vaikuttaminen 
 
Yhdistys seuraa mahdollisuuksiensa mukaan Espoossa ikäihmisten hyvinvointiin liittyvien 

hankkeiden kunnallista valmistelua ja päätöksentekoa sekä pyrkii edistämään niitä ikäihmisten 

kannalta myönteiseen suuntaan.  

  

Tiedotus 
 

Virallinen tiedotus jäsenille hoidetaan sähköpostia käyttäen ja yhdistyksen nettisivulla olevalla 

viestinnällä. Tätä viestintää täydennetään monitoimitalon ulkoseinän ilmoitustaululle sijoitetuilla 

tiedotteilla ja tarvittaessa tekstiviestein lähetettävillä muistutuksilla. Tiedottamista tehdään myös 

monitoimitalossa tiistaisissa jäsentapaamisissa suullisesti sekä jaettavilla tiedotteiden 

paperitulosteilla. Yhdistyksen omaa puhelinta (0402130325) käytetään tekstiviesteillä 
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tiedottamiseen, ilmoittautumisten vastaanottoon ja muuhun jäsenyhteydenpitoon. Yhdistys ei 

käytä ns. maapostin kautta lähetettävää kirjepostia siitä aiheutuvien runsaiden kustannusten ja 

lisätyön välttämiseksi.  

 

Sääntöjen mukainen virallinen kutsu kevät- ja syyskokoukseen hoidetaan yhdistyksen 

ilmoituslehdeksi nimetyssä lehdessä, joksi ehdotetaan Länsiväylä-lehteä. Täydentävä kutsu 

lähetetään sähköpostia käyttäen niille, joilla on sähköpostiosoite.  

 

Yhdistyksen omaa painettua esitettä päivitetään tarvittaessa. Esitettä on saatavilla 

monitoimitalolla tiistaisin niin kauan kuin painosta riittää. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti 

niin, että ajantasainen tieto toiminnastamme löytyy osoitteesta www.matinkyla.senioriyhdistys.fi. 

Yhdistyksen Facebook-tiliä käytetään täydentävänä viestintäkanavana soveltuvin osin. 

 
Yhdistyksen jäsenet saavat Kansallisen senioriliiton julkaiseman PATINA- lehden painettuna 

versiona noin kuusi kertaa vuodessa.  

 
Yhteydenpito 

 
Yhteisöllisyyttä edistetään ottamalla jäseniin henkilökohtaisia kontakteja puhelimitse ja muita 
yhteydenpitotapoja käyttäen. 
 
Kehityshankkeet 
 
Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön sähköinen tapahtumiin ilmoittautuminen senioriliiton 
ylläpitämän Kilta-järjestelmän tapahtumakalenterin kautta. Tarpeen mukaan sen rinnalla säilyvät 
nykyiset ilmoittautumistavat. 
 
Jäsentapaamisissa pidettävien esitysten osalta selvitetään resursseja ja ratkaisuja, joilla voitaisiin 
toteuttaa etälähetys jokaisen tilaisuuden yhteydessä. Samalla selvitetään lähetysten teknisiä 
toteutusvaihtoehtoja. 
 
Selvitetään jäsenille suunnatun ensiapukoulutuksen toteutusvaihtoehtoja. 
 
Hankkeiden mahdollinen rahoitustarve katetaan aiempien tilinpäätösten ylijäämillä. 
 
Talous  
 

Yhdistyksen talous nojautuu jäsenmaksutuloon sekä Espoon kaupungilta lokakuussa anottavaan 

järjestöavustukseen. Jonkin verran tuloja kertyy myös omakustannushintaisesta kahvitarjoilusta 

tiistaikokouksissa. Jäsenmaksuista tilitetään Kansalliselle senioriliitolle 15 euroa/jäsen 

korvauksena liitolta ja piiriltä saatavista palveluista.  

 

Vuoden 2022 talousarvio on esitetty erillisessä dokumentissa. Se sisältää myös esityksen 

vuoden 2022 jäsenmaksusta, joka on varsinaiselle jäsenelle 20 €. Tämä perustuu arvioon, että 

yhdistyksen senioriliitolle maksama jäsenmaksu on 15 €/jäsen. Mikäli senioriliitto korottaa tätä 

jäsenmaksua, korotetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksua yhdistykselle vastaavalla summalla. 

Tukijäsenen jäsenmaksu on 200 €. Tavoitteena on viisi tukijäsentä vuodelle 2022. 

http://www.matinkyla.senioriyhdistys.fi/

