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PIIKKIÖN SENIORIT RY

Toimintasuunnitelma 2022

1. Yleistä

Piikkiön Seniorit ry perustettiin vuonna 1994, joten alkamassa on yhdistyksen 29. toimintavuosi. 
Kaikessa toiminnassaan, erityisesti jäseniinsä kohdistuen, mutta myös yleisesti, yhdistyksen 
päämääränä on toteuttaa sääntöihinsä kirjattua tarkoitustaan

- edistää ikääntyvien henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä

- edistää ikääntyvien sosiaalista turvallisuutta

- toimia ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen 
lujittajana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin

- olla puolueisiin sitoutumaton ja toimia liittonsa, Kansallinen senioriliitto ry:n 
hyväksymiä arvoja noudattaen

Tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia, osallistuu vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan, muodostaa paikallista toimintaa varten virikkeellisiä harrastekerhoja, tekee 
aloitteita ja antaa lausuntoja mm. liitolle ja piirille sekä tekee aloitteita eläke- ja sosiaaliturvan 
kehittämiseksi alueellaan. 

Yhdistyksen kaikki tapahtumat vuosikokouksia lukuun ottamatta ovat kaikille toiminnastamme 
kiinnostuneille avoimia tilaisuuksia.  Niistä ilmoitetaan paikallislehtien yhdistykset toimivat-
palstoilla.

Yhdistyksessä jäseniä on 100. Jäsenistön keski-ikä on korkea, 77 vuotta. Yhdistyksen avainasioita
ensi ja seuraavina vuosina on uusien seniorijäsenten saaminen joukkoomme. Erityisen tärkeää on 
uusien aktiivisten vastuunkantajien saaminen toimintaamme pyörittämään. Aktiivinen 
jäsenhankinta on koko jäsenistön yhteinen asia.

Yhdistys  on myös mukana Kansallisen senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeessa, jonka 
tarkoituksena on kannustaa eläkkeelle siirtyviä aktiiviseen kansalaisuuteen ja seniori-toimintaan 
osallistumiseen.

Senioriliiton teemana vuosille 2020 -2023 on rohkeasri tulevaisuuteen, jolloin tärkeänä aiheena 
on sähköinen viestintä. Sen johdosta on tarkoitus myös jäsenillemme tarjota digikoulutusta 
senioripiirin tai oman yhdistyksemme järjestämänä.

2. Järjestötoiminta

2.1. Sääntömääräiset kokoukset
Vuoden aikana pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, 
• kevätkokous 15.02.2022      (sääntöjen mukaan viimeistään maaliskuun 15. päivänä) ja 
•     syyskokous   18.10.2022       (sääntöjen mukaan viimeistään marraskuun 15. päivänä). 

Kokoukset järjestetään senioritreffien yhteydessä Pontelassa. Osallistutaan Varsinais-Suomen 
kansallinen senioripiiri ry:n kevät- ja syyskokoukseen piirin sääntöjen edellyttämällä tavalla.



2.2. Hallitus                                                                                                                                       
Vuoden 2022 hallitus pitää järjestäytymiskokouksen hyvissä ajoin vuoden 2021 puolella, jotta 
kaikkien vastuuhenkilöiksi valittujen yhteystiedot voidaan saattaa jäsenistölle tiedoksi ennen 
vuodenvaihdetta.                                                                                                                                

Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksen lisäksi toimintakauden aikana asioiden niin 
edellyttäessä, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella.  
Tämän lisäksi hallitus pitää tarvittaessa yhdessä muiden vastuuhenkilöiden kanssa 
suunnittelutilaisuuden, missä kriittisesti tarkastellaan yhdistyksen nykytilannetta ja päätetään 
toimenpiteistä toimintamme kehittämiseksi.

2.3.   Koulutus
Osallistutaan Kansallisen senioriliiton ja V-S Kansallisen senioripiirin järjestämään koulutukseen,
toimihenkilöpäiville ja tarpeelliseksi katsottuihin muihin koulutustapahtumiin.                               
Osallistutaan LiikU:n ja Kaarinan kaupungin järjestämään koulutukseen (esim. erityisliikunta).    
Järjestetään omia koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Senioriliiton teemaa Seniorit nettiajassa 
toteutetaan edelleen vuonna 2022 järjestämällä  nettiosaamisen peruskoulutusta.

2.4.   Jäsenasiat
Yhdistyksen  jäsenmäärä  on  pysynyt  ennallaan. Hallituksen  yhdessä  jäsenistön  kanssa  tulee
ponnistella jäsenmäärän pitämiseksi ennallaan.
Yhdistyksen  jäsenasioita  hoitavien  henkilöiden  työvälineenä  on  internetissä  Kansallisen
senioriliiton  ylläpitämä  jäsenrekisterijärjestelmä  KILTA. Tietojen  ajan  tasalla  pitämiseksi
yhdistyksen jäsenrekisterivastaava päivittää sitä aina tarpeen vaatiessa. 

2.5.  Huomionosoitukset
Tasavuosia (50, 60, 70 ja sen jälkeen 5 vuoden välein) täyttäviä yhdistyksen jäseniä muistetaan 
merkkipäivänä tilanteen mukaan joko Kansallisen senioriliiton onnitteluadressilla, 
onnittelukukilla tai yhdistyksen onnittelukortilla. 
Poisnukkuneiden muistoa kunnioitetaan tilanteen mukaan joko Kansallisen senioriliiton 
suruadressilla tai siunaustilaisuudessa kukkalaitteella. Senioritreffeillä sytytetään kynttilä ja 
pidetään hiljainen hetki poisnukkuneen muistolle. Jäsenelle, jonka puoliso on poisnukkunut,  
osoitetaan myös suruvalittelut.   
Juhlivia  yhdistyksiä,  yhteisöjä  ja  yhteistyöyrityksiä  muistetaan  tilanteen  mukaan  Kansallisen
senioriliiton onnitteluadressilla, kukkalaitteella, yhdistyksen pöytästandaarilla tai rahalahjalla.

2.6.  Yhteistoiminta muiden eläkeläisyhteisöjen kanssa
Piikkiön alueella toimii Piikkiön Seniorien lisäksi kolme rekisteröityä eläkeläisyhdistystä. 
Vuoden aikana näiden yhteisöjen puheenjohtajien muodostama neuvottelukunta kokoontuu 
muutaman kerran sopimaan yhteisten tapahtumien järjestämisestä ja ohjelmasta sekä 
mahdollisista yhteydenotoista Kaarinan kaupungin suuntaan.  

Perinteisiä yhteisiä tapahtumia ovat ”Eläkeläisten iloinen iltapäivä”, ”Boccia-turnaukset” ja  
”Piikkiöläisten ikäihmisten joulujuhla”. Vuonna 2018 käynnistettyjä iltapäivätansseja on 
tilaisuuden saavuttaman suuren suosion johdosta ja Kaarinan kaupungin taloudellisen tuen avulla
tarkoitus jatkaa samankaltaisina myös vuonna 2022.

Eläkeliiton Piikkiön yhdistys on vuonna 2021 ollut järjestelyvastuussa näistä tapahtumista ja 
luovuttaa tammikuun 2022 palaverissa puheenjohtajuuden Piikkiön Eläkeläiset ry:lle

2.7.  Piikkiö Päivä -tapahtuma Vuosittain Piikkiö Päivä järjestetään toukokuussa Piikkiön 
ydinkeskustassa. Yhdistyksemme hallitus päättää osallistumisesta ja sen muodosta 
ko.tapahtumaan vuonna 2022.



3.    Harrastus- ja virkistystoiminta

        3.1.   Kuukausitapaamiset

Senioritreffeiksi nimettyihin jäsentapaamisiin kokoonnutaan tammi- toukokuussa ja elo- 
joulukuussa kunkin kuukauden kolmantena tiistaina Pontelaan. Paitsi sosiaalisia tapaamisia 
kahvittelun, yhteislaulujen ym. lomassa, senioritreffit ovat koko jäsenistön yhteisiä tilaisuuksia, 
joihin kokoonnutaan kuulemaan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja useasti myös 
vieraaksi kutsuttuja esitelmöitsijöitä. Tilaisuudessa voidaan pitää pienimuotoisia arpajaisia ja 
tuolijumppaa.

3.2.    Opintokerhotoiminta

Yhdistyksessä toimii kymmenen opintokerhoa: Boccia-kerho, Kaatajat-keilakerho, Kespelit 
-muistikerho, Kulttuurikerho, Matkailukerho, Koukkupolvet-kuntosalikerho, Musiikkikerho, 
Lounaskerho, Soolotanssikerho ja Ystäväkerho. Näiden toiminta jatkuu. Myös uutta 
kerhotoimintaa voidaan käynnistää, mikäli ilmenee sopiva aihepiiri ja jäsenistöstä tai sen 
ulkopuolelta löytyy kerholle ohjaaja. Kerhojen tulee tarkastella toimintaansa ja tarpeen mukaan 
pyrkiä uudistumaan. Kerhojen ohjaajille järjestetään tarvittaessa yhteisiä tiedotus- ja 
suunnittelutilaisuuksia.

3.3.   Yhdistysvierailut
Piirin yhdistysten ja kerhojen keskinäiset vierailut ovat hyvä tapa tutustua toisiin yhdistyksiin ja 
saada uusia ideoita. Säännöllisiä yhdistysvierailuja on tehty Kaarinan Seniorien kanssa. 
Pidemmälle menevästä yhteistoiminnasta esim. esitelmätilaisuuksien, teatteri- ja 
konserttikäyntien sekä matkojen merkeissä pyritään käynnistämään keskustelu Kaarinan Seniorit
ry:n kanssa.    

Yhdistys järjestää luontoretkityyliin kaikille avoimia luontoretkiä johonkin lähialueen 
kohteeseen  liikuntavastaavan suunnittelemana.

Jäsenistöä aktivoidaan entistä runsaammin  osallistumaan piirin yhdistykselle järjestämiin 
tapahtumiin, kuten kulttuuri-, kotiseutu- ja kirkkopäiville sekä ns. kolmen piirin tapahtumaan, 
jonka järjestäjänä vuonna 2022 on Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri ry. 

3.5.   Muu toiminta 
Edellisten  vuosien  tapaan  tutustutaan  viinikulttuuriin  asiantuntijavetoisten  viini-iltapäivien
merkeissä.   Samoin  järjestetään  mahdollisuuksien  mukaan  (yhdessä  tai)  erikseen  naisten-  ja
miestentapahtumat. Valittavina aiheina voisi olla esim. terveys, kauneus, muoti, (rauta)kauppa
yms. yritysvierailut.

Yhdistys järjestää joulukuussa jäsenistön yhteisen jouluruokailun.

Ikääntyneisiin ja yksinäisiin jäseniin ollaan yhteydessä ja järjestetään ystäväkerhotoimintaa
  

4.    Tiedotustoiminta 
4.1.  Jäsentiedotteet 
Kahdesti vuodessa laaditaan puheenjohtajan ja sihteerin toimesta jäsenkirje ja sen liitteenä 
ohjelmakalenteri. Ne toimitetaan jäsenistölle ennen kevätkauden ja syyskauden alkua. Sen 
lisäksi lähetetään tarpeen mukaan jäsenpostia ajankohtaisista asioista sähköposti- tai/ja 
tekstiviestijakeluna kaikille jäsenille. 



4.2.  Kotisivut ja facebook 
Yhdistyksellä on omat kotisivut sekä facebook-sivut, joita nettivastaava päivittää säännöllisesti. 
Yhteyden kotisivuille löytää osoitteesta www.piikkio.senioriyhdistys.fi ja facebookiin 
www.facebook.com/piikkionseniorit 

4.3    Sanomalehdet

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan kevät- ja syyskaudella tarpeen mukaan Kaarina-lehden, 
Kunnallislehden ja Turun Sanomien ”Yhdistykset”-palstalla. Yhdistyksen toiminnasta kertovia 
juttuja pyritään saamaan paikallislehtien ja senioriliiton PATINA -lehteen julkaistavaksi.

5.      Taloudellinen toiminta 
5.1.     Jäsenmaksu 
Yhdistyksen varsinainen jäsenmaksu on 20 euroa ja tukijäsenmaksu 200 euroa. Syyskuussa tai 
sen jälkeen liittyneeltä jäseneltä ei liittymisvuodelta peritä jäsenmaksua. Siitä vuodesta lähtien, 
kun jäsen täyttää 90 vuotta, häneltä ei peritä jäsenmaksua. Hänestä tulee näin ainaisjäsen. 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä (1+6) ei sääntöjen mukaisesti 
jäsenmaksua peritä.

 5.2.    Avustukset  
Kaarinan kaupunki on antanut Pontelan tilat korvauksetta eläkeläisyhdistysten käyttöön. 
Kaarinan kaupungilta anotaan myös perusavustusta yhdistyksen toimintaan. Kaupungilta 
vuosittain saatu rahallinen tuki on yhdistykselle varsin merkittävä tulonlähde. 

5.3.   Oma varainhankinta 

Vuoden aikana järjestetyissä tilaisuuksissa, kuten kuukausittaisilla senioritreffeillä, kerätään 
kahvirahaa.  Tapaamisissa pidetyt arpajaiset ovat tärkeä lisä yhdistyksen omaan 
varainhankintaan. 

6.      Muu toiminta 
6.1.    Vapaaehtoistyö 
Kevään ja syksyn aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan ohjelmallisia vierailukäyntejä  
piikkiöläisiin vanhainkoteihin Piikkiökotiin ja Tupasvillaan. 

6.2    Edunvalvontatyö
Yhdistyksellämme on edustaja ja varajäsen Kaarinan kaupungin vanhus- ja 
veteraanineuvostossa.

6.3    Kirkkopyhä
Yhdistyksemme  kirkkopyhä  on  Maarian  ilmestymispäivä  maaliskuun  20.  päivänä  2022.
Jumalanpalveluksen  jälkeen  tarjotaan  seurakuntatalossa  kahvit.  Kirkkovastaava  huolehtii
yhteydenpidosta seurakuntaan ja kirkkopyhän toteutuksesta.

                              

                               Piikkiössä syyskuun 27. päivänä 2021

                                                       Hallitus

http://www.piikkio.senioriyhdistys.fi/
http://www.facebook.com/piikkionseniorit

