
Ylä-Savon Seniorit ry.                        

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2021 

 

1 YLEISTÄ 
Tuleva toimintavuosi on Ylä-Savon Seniorit ry:n 49. toimintavuosi. Yhdistys jatkaa toimintaansa 

sääntöjen ja talousarvion asettamissa puitteissa. 

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä valtakunnalliseen Kansallinen senioriliitto ry:een ja 

alueelliseen Pohjois-Savon kansallinen senioripiiri ry:een. Jäseniä yhdistyksessä on 93 henkilöä 

 

2 JÄRJESTÖTOIMINTA 

2.1 Järjestötoiminta 

Aktiivinen jäsenkunta on järjestötoiminnan edellytys. Yhdistyksen jäsenistö koostuu Ylä-Savon 

alueella toimivien kuntien asukkaista. 

Samalla, kun pyritään kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää vaikutusmahdollisuuksien 

lisäämiseksi, kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan monipuolisuuteen, mielekkyyteen ja 

ajankohtaisuuteen. 

2.2 Kokoukset 

Yhdistyksen sääntöjen määräämiä kokouksia ovat kevätkokous, pidettävä viimeistään maaliskuun 

15. päivä, ja syyskokous marraskuun 15. päivänä. Tarvittaessa yhdistys pitää ylimääräisiä 

kokouksia.   

Hallitus kokoontuu toimintasuunnitelman ja talousarvion asettamissa puitteissa ja kokoontuu niin 

usein kuin asiat vaativat. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ja hallituksen kokouksia voidaan pitää 

myös sähköposti- tai Teams-kokouksina. 

2.3 Koulutus 

Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan Kansallisen senioriliiton, Rohkeasti Seniori -

hankkeen ja Pohjois-Savon kansallisen senioripiirin järjestämiin koulutuksiin. 

2.4 Kerhotoiminta 

2.4.1. Iisalmen kerhon jäsentapaamiset 

Kerho kokoontuu hotelli Golden Domessa ja Ilvolanpirtin kerhohuoneessa kuukauden 

ensimmäisenä tiistaina klo 13 – 14.30. 

2.4.2. Keskustelukerho ”Ajassa tapahtuu” 

Kerho kokoontuu hotelli Golden Domessa kuukauden neljäs tiistai klo 13 - 14.30. 

2.4.3. Keilakerho 

Kerho kokoontuu Liike-keilahallilla maanantaisin ja torstaisin 

2.4.5. Kuntosalikerho 

Kerho kokoontuu Aurinkokellon kuntosalissa keskiviikkoisin klo 14 - 15.30 

2.4.6. Lounastapaamiset 

Lounastapaamisiin kokoonnutaan (Älä syö yksin teemalla) Kulttuurikapustassa kerran kuukaudessa. 

2.4.7. Kiuruveden kerho 

Kerho kokoontuu Kiuruveden seurakuntatalon takkahuoneessa kuukauden toinen keskiviikko klo 

13. 

 

 



2.5 Virkistäytyminen 

Osallistutaan alueelliseen kulttuuritapahtumiin konsertteihin ja teatteriesityksiin. 

3  EDUNVALVONTA 
Eläkeläisten edunvalvonnan merkitys on vuosi vuodelta kasvanut. Pyrimme edistämään ikääntyvän 

väestön henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä ja valvomaan, että meitä kohdellaan 

yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti. 

Painopistealueina ovat eläkeläisten ostovoiman turvaaminen oikeudenmukaisella verotuksella oman 

vaalipiirin kansanedustajien ja EETUn kautta laatimalla kannanottoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Monet sosiaali- ja terveyspuolen toimialoille sijoittuvat asiat kuuluvat kaupungin tai kunnan 

päätäntävaltaan. Tämän vuoksi paikallinen edunvalvonta, jossa vanhusneuvosto on tärkeä 

vaikutuskanava ikääntyvää väestöä koskevissa asioissa, pyritään hoitamaan aktiivisella 

yhteydenpidolla valmistelijoihin ja päättäjiin ja saamaan edustajat alue- ja paikallistason valmistelu- 

ja päätöksentekoelimiin. 

4  TIEDOTTAMINEN JA EDUSTAMINEN 
Yhdistyksen järjestämistä kokouksista, tapahtumista, kannanotoista ym. tiedotetaan pääsääntöisesti 

sähköpostitse ja tarvittaessa kirjeitse tai tekstiviestitse. Sanomalehtien Eläkeläisjärjestöt-, Muistio- 

ja Seuratoiminta –palstoja, vaikka ne ovatkin yleensä maksullisia, sekä paikallisradioita käytetään 

tarvittaessa tiedottamiseen.  

Yhdistystä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 

Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.senioriliitto.fi 
 

5  TALOUS 
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. 

Avustusta koulutukseen, tiedottamiseen sekä toiminnan ylläpitämiseen haetaan myös Iisalmen 

kaupungilta. 

Yhdistyksen talousarvio 2021 on erillisenä liitteenä. 

 

Iisalmessa 28.10.2020 

 

Ylä-Savon Seniorit ry  

 

Hallitus 

 

http://www.senioriliitto.fi/

