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TAVOITEOSA 
 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää jäsentensä fyysistä ja 
henkistä hyvinvointia. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys tekee 
yhteistyötä viranomaisten, paikallisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden 
kolmannen sektorin tahojen kanssa. Yhdistyksemme edustus on Akaan 
vanhusneuvostossa.  
 
Yhdistys järjestää tapahtumia, matkoja ja retkiä ensisijaisesti kotimaahan, 
mutta myös ulkomaille jäsenistöltä tulleiden toiveiden ja aloitteiden 
pohjalta. Kuukausikerhojen lisäksi on pienkerhotoimintaa kuukauden 
ensimmäisenä ja kolmantena perjantaina, jolloin kokoontuu Tarinatupa 
vaihtelevin aihein. Viikottain on tarjolla liikuntaa patikoinnin muodossa 
ja Minikerhon kohteina ovat eri tapahtumat ja nähtävyydet omalla 
paikkakunnalla sekä kauempanakin. Hallitus kokoontuu joka kuukauden 
neljäs tiistai kesäkuukausia lukuunottamatta. Kokoontumisajankohdat 
määräytyvät  kaupungilta anottavien Sampolan käyttövuorojen mukaan. 
 
Yhdistyksen toimintaa pyritään kohdistamaan myös sellaisiin ikäihmisiin, 
jotka eivät iän tai sairauden aiheuttamien esteiden vuoksi voi osallistua 
yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin mm. vierailemalla paikallisissa 
laitoksissa. Pyritään toimimaan aktiivisesti kaupunkiin ja muihin 
yhteiskunnallisiin päättäjiin päin joko yksin tai yhdessä muiden 
yhteisöjen kanssa, jotta ikäihmisten edut ja palvelut tulisivat Akaassa 
hyvin hoidetuksi.   
 
Yhdistyksen 40-vuotissyntymäpäivää vietämme syystoimintakaudella 
erillisenä tapahtumana. Kutsumme vieraaksemme myös 
paikallisyhdistyksiä, Suomen Ruskaliitto ry:n puheenjohtajan ja 
palvelujohtaja Helena Räsäsen, Siuntiosta ellei häntä ole jo aiemmin 
saatu Akaaseen vanhus- ja vammaisneuvoston toimesta. 
 
Pyrimme myös toteuttamaan viime vuonna toukokuun alussa 
ensimmäistä kertaa toteutetun Akaan yhdistysten yhteisen kokoperheen 
ulkoilutapahtuman, joka sai innostunutta väkeä liikkeelle ja 
jatkosuunnitelmiakin jo tälle vuodelle ideoitiin mm. Valkeakosken 
Musiikkiopiston Toijalan toimipisteen vastuuhenkilöiden kanssa.  
 
TALOUS 
Erittäin merkittävä tekijä yhdistyksen toiminnan kannalta on vakaa talous 



 

 

ja varainhankinta. 
 
Yhdistyksen tulolähteet ovat 
 -  jäsenmaksut 
 -  Akaan kaupungin yleisavustus 
 -  Suomen Ruskaliitto ry:n tuki 
 -  kahvi- ja arpajaistulot 
  - erilaiset satunaiset tulot 
 
Varainhankinnan tuloksellisuus on täysin riippuvainen jäsenten 
aktiivisuudesta ja osallistumishalukkuudesta erilaisiin tempauksiin. 
 
KUUKAUSIKOKOONTUMISET 
 
Kuukausikerhot kokoontuvat joka kuukauden toisena torstaina klo 11 
Toijalan Sampolassa. Aiheina ovat ajankohtaiset asiat ja eri alojen 
asiantuntijoiden vierailut. Pyritään toteuttamaan erityisesti jäsenten 
keskuudesta tulleita ideoita. Perinteisesti toukokuussa järjestetään 
kevätjuhla ja joulukuussa vietetään joulujuhlaa.   
 
Kesä-, heinä- ja elokuussa ei ole kerhopäivää. Silloin kokoonnumme 
erillisen matka- ja retkiohjelman mukaisesti.   
 
Edellä esitetyn lisäksi vierailemme mahdollisuuksien mukaan 
paikallisissa vanhuspalveluyksiköissä tervehtimässä niissä asuvia 
yhdistyksen jäseniä ja muita ikäihmisiä. 
 
Erityisen tärkeänä pidetään erilaisten pienkerhojen toimintaa ja uusien 
kerhojen käynnistämistä. Ne antavat jäsenille sekä virikkeellistä toimintaa 
että sosiaalisia kontakteja. Aikaisempien vuosien tapaan seuraavat 
pienkerhot jatkavat toimintaansa: mini-kerho, tarinatupa, lauluryhmä ja 
patikkaporukat Viialassa ja Toijalassa.  
 
TIEDOTUS 
 
Jäsenille tiedotetaan toiminnasta kuukausikerhoissa, muiden  
kokoontumisten yhteydessä, Akaan Seudussa “ MeNyt” - palstalla ja 
kerhoissa jaettavilla tapahtumakalentereilla sekä yhdistyksen kotisivuilla. 
Tapahtumista voi kysyä hallituksen jäseniltä, joille voi myös esittää 
toimintaa kokevia aloitteita ja retkiä. 
 
Jäsenmaksun voi maksaa käteisellä kerhopäivänä tai jäsenkirjeen mukana 
lähetettävällä pankkisiirrolla. 
 


