Matinkylän seniorit ry
TOIMINTASUUNNITELMA vuodeksi 2019
Toiminnan tarkoitus
Toiminta-ajatuksenamme on olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan
mahdollistaja ja toteuttaja.
Sääntöjemme mukaisesti toimintamme tarkoitus on
- edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä
- edistää eläkeläisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä
- toimia eläkeläisten yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana.
Toimintaamme ohjaavat Kansallisen senioriliiton hyväksymät arvot:
Elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuunottaminen, itsensä ja toisten
arvostus sekä perinteiden kunnioitus.
Olemme puolueisiin kuulumaton yhdistys, joka on perustettu 2.9.2003. Teemme
yhteistyötä lähialueen muiden senioriyhdistysten kanssa.
Visio
Yhdistyksen tavoitteena on olla toimialueensa kiinnostavin senioriyhdistys.
Keinoja sen saavuttamiseksi ovat
- runsaat, monipuoliset ja kiinnostavat toimintamuodot
- matala kynnys osallistua toimintaamme ja liittyä jäseneksemme
- positiivinen ilmapiiri ja yhteishenki
- monipuolinen tiedottaminen ja viestintä
- riittävät toiminnan resurssit, kuten toimitilat, välineet, talous ja vastuuhenkilöt.
Toimintaympäristö
Kokoonnumme viikoittain Matinkylän monitoimitalolla, jonka tiloja olemme
saaneet Espoon kaupungilta käyttöömme tiistaisin klo 12.00 -15.00 ja torstaisin
klo 10.00 – 13.30. Mainitut käyttöajat ovat voimassa toukokuun 2019 loppuun
saakka. Syksyn 2019 tilavaraus on tehtävä alkuvuodesta 2019. Monitoimitalon
ulkopuolinen toiminta sijoittuu kunkin tapahtuman edellyttämään paikkaan ja
ympäristöön.
Järjestötoiminta
Kuulumme paikallisyhdistyksenä Kansalliseen senioriliittoon ja sen Uudenmaan
kansalliseen senioripiiriin.
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.
Jäsenistö
Jäsenmäärän osalta tavoitteenamme on maltillinen kasvu siten, että nykyiset
toimitilat riittävät kokoontumisiimme ja tapahtumien kapasiteetti pysyy
tyydyttävällä tasolla kysyntään nähden.
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Toimintamuodot
Kokoonnumme Matinkylän monitoimitalossa kerran viikossa, toistaiseksi
tiistaisin kahvin, seurustelun ja eri aiheisten alustusten merkeissä. Erilaiset
pelikerhot kokoontuvat monitoimitalossa myös kerran viikossa, toistaiseksi
torstaisin. Kerhotoiminnan muotoja ollaan valmiita lisäämään saatavilla olevien
toimitilojen puitteissa, jos löytyy uusia harrasteryhmiä ja niille vetäjiä.
Sauvakävelykerho jatkaa toimintaansa maanantaiaamuisin muilla
liikuntamuodoilla täydennettynä. Lounaskerho kokoontuu kerran kuukaudessa.
Kulttuuritapahtumat koostuvat teatteri-, museo- ja konserttitapahtumista sekä
kotimaan retkistä mielenkiintoisiin kohteisiin. Kevätkauden lopussa käymme
yhdessä kevätlounaalla ja joulun tuloa juhlistamme yhteisellä jouluaterialla.
Vuosiohjelmaamme sisältyy vähintään yksi ulkomaan matka.
Toiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten selvitetään jäsenistön kiinnostuksen
kohteita siten, että jäsentapaamisissa on esillä aloitearkku, johon jäsenet voivat
jättää ehdotuksiaan.
Tiedotus
Virallinen tiedotus jäsenille hoidetaan kirjepostituksilla ja viestinnällä yhdistyksen
kotisivulla. Jäsenille lähetetään vähintään kaksi paperista jäsenkirjettä postin
kautta vuoden aikana. Viralliset kutsut kevät- ja syyskokoukseen hoidetaan lehtiilmoituksella yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimetyssä lehdessä. Täydentävä kutsu
lähetetään sähköpostia käyttäen niille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi kutsut
kevät- ja syyskokouksiin sisältyvät edellä mainittuihin jäsenkirjeisiin.
Tiedottamista tehdään myös tiistaisissa jäsentapaamisissa suullisesti ja
paperitulosteina. Yhdistyksen omaa puhelinta (040 2130325) käytetään
tekstiviesteillä tiedottamiseen, ilmoittautumisten vastaanottoon ja muuhun
jäsenyhteydenpitoon.
Yhdistyksen omaa esitettä päivitetään tilanteen vaatiessa. Kotisivuja päivitetään
säännöllisesti, niin että ajantasaisin tieto toiminnastamme löytyy osoitteesta
www.matinkyla.seniorit.fi. Yhdistyksen Facebook-tiliä käytetään täydentävänä
viestintäkanavana soveltuvin osin.
Uuden jäsenrekisterin toimintoja pyritään hyödyntämään tapahtumiin liittyvässä
yhteydenpidossa ja viestinnässä.
Kaikki jäsenmaksunsa maksaneet saavat Kansallisen senioriliiton julkaiseman
PATINA- lehden painettuna versiona noin kuusi kertaa vuodessa.
Talous
Yhdistyksen talous nojautuu jäsenmaksutuloon sekä Espoon kaupungilta
lokakuussa anottavaan, järjestöille tarkoitettuun toiminta-avustukseen.
Jonkin verran tuloja kertyy myös omakustannushintaisesta kahvitarjoilusta
tiistaikokouksissa. Korvauksena Kansalliselta senioriliitolta saatavista palveluista
jäsenmaksuista tilitetään liitolle 15 euroa/jäsen.
Vuoden 2019 talousarvio on esitetty erillisessä dokumentissa.
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