Etelä-Savon kansallinen senioripiiri ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ
Etelä-Savon kansallinen senioripiiri ry on Kansallisen senioriliiton jäsen. Siihen
kuuluu 7 maakunnassa toimivaa senioriliiton paikallista jäsenjärjestöä. Piiri toimii
yhteistyöelimenä paikallisille jäsenyhdistyksille sekä yhdistystensä ja liiton
yhdyssiteenä. Piiri toimii myös ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana
ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin.
Vuosi 2022 on piirimme 39. toimintavuosi. Senioriliiton teema vuosille 2020–2023
on Rohkeasti tulevaisuuteen. Se on myös piirimme ja jäsenyhdistyksiemme teema.
Noudatamme toiminnassamme Senioriliiton arvoja.
Toimintaa sävyttää myös vuoden 2023 Savonlinnan liittokokouksen suunnittelu, joka
jatkuu siitä mihin se jäi vuonna 2020.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA JA EDUSTUS LIITON ELIMISSÄ
Ylintä päätäntävaltaa käyttää piirikokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuun 15. pv mennessä ja syyskokous
marraskuun loppuun mennessä. Seuraava kevätkokous on Ristiinassa ja syyskokous
Mikkelissä. Kokouksiin voivat yhdistykset nimetä yhden (1) äänivaltaisen edustajan
kutakin alkavaa 60 jäsentä kohden. Lisäksi kokoukseen voi osallistua läsnäolo- ja
puheoikeudella muita jäseniä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kutsuttuna 3–4
kertaa ja lisäksi tarvittaessa puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen kutsusta. Lisäksi
Piiri pitää syksyisin kehityspäivän strategian ja tulevien tavoitteiden päivittämiseksi.
Piirin alueelta Senioriliiton varapuheenjohtajana jatkaa kaudella 2020–2023 Risto
Löppönen Juvalta. Liittovaltuustossa on Pekka Huovila Savonlinnasta ja hänen
varamiehenään Jouko Nousiainen Ristiinasta.
Teemme yhteistyötä kolmen piirin puitteissa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa.
Liiton hallituksen jäsenenä on Etelä-Karjalasta Nyky Vanhanen ja hänen
varajäsenenä Pekka Valtari piiristämme Pieksämäeltä. Nyky Vanhanen on valittu
myös Liiton työvaliokuntaan seuraavaan liittokokoukseen asti.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUODELLE 2022
Piirimme toiminnan kehityspäivä pidettiin lokakuussa. Siinä tutustuttiin Senioriliiton
strategiaan ja tavoitteisiin 2020–2023, kerrattiin piirin toiminta-ajatus ja tehtävät,
arvioitiin oman piirimme nykytila edellisten tavoitteiden toteutumisen sekä
vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kautta.
Näitten pohjalta laadittiin painopistealueet ja kehitystavoitteet vuodelle 2022.
Toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet nojaavat vahvuuksiimme, heikkouksien
poistamiseen, mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja uhkien torjumiseen.
Nykytilan arviointi
Edelliset tavoitteet toteutuivat epätasaisesti eri yhdistyksissä, mutta piiriä
kokonaisuutena katsoen melko hyvin. Parhaiten toteutui edunvalvonnan
tehostaminen, piirihallituksen ja tukihenkilöiden toiminta sekä toiminnan
ylläpitäminen rajoituksista huolimatta.
Piirimme vahvuuksia ovat mm. kehityshalu ja -kyky, pätevät ja sitoutuneet
toimihenkilöt, vahvojen yhdistysten tuki pienemmille ja aktiivinen edunvalvonta.
Heikkouksia ovat mm. tukitehtävien keskittyminen samoille ja vaikeus löytää uusia
vastuuhenkilöitä sekä pienten yhdistysten resurssien riittävyys.
Uhkana kehitykselle nähdään mm. taloudellisen tuen pieneneminen, ikärakenne
erityisesti pienissä yhdistyksissä, järjestöjen välinen kilpailu uusista jäsenistä, ja
yhdistysten välisten pitkien matkojen haitta yhteistyölle.
Mahdollisuutena nähdään mm. RoSe-toiminnan hyödyntäminen, jäsenten osaamisen
laajempi hyödyntäminen ja yhteistyö muitten eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Painopistealueet ja tavoitteet
1) Edunvalvonnan vahvistaminen
Tavoitteena on saada jäsenemme hyvinvointialueen vanhusneuvostoon sekä
ehdokkaita aluevaaleihin. Vanhusneuvostoon pääsemiseksi pyritään vaikuttamaan
Etelä-Savon eläkeläisneuvottelukunnan kautta. Aluevaaliehdokkaiksi kannustetaan
hallituksen kokouksissa ja aktivoidaan jäseniä äänestämään.
2) Jäsenmäärän kasvu
Tavoitteena on jäsenmäärän palauttaminen vuoden sisällä pandemiaa edeltävälle
tasolle. Jäsenten poistuma pysäytetään lisäämällä piiritasollakin tapahtumia, retkiä ja
matkoja. Pitämällä kotisivut ja Facebook hyvässä kunnossa se auttaa myös
uusjäsenhankinnassa. Jäsenhankintaa tehdään RoSe-hankkeen mukaisilla kursseilla ja
osallistumalla alueellisiin julkisiin tapahtumiin.

3) Aktiivisten toimijoiden saatavuus
Tavoitteena on lisätä kiinnostavuutta piirin tehtäviin kaikissa yhdistyksissä antamalla
niistä enemmän tietoa, koulutusta ja muuta tukea ja luoda varahenkilöjärjestelyt.
Sovitaan tasapuolisesta tehtävien kierrätyksestä ja kannustimista tehtävien hoitoon.
4) Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen
Tavoitteena on jäsenmaksutulojen kasvattamisen lisäksi hyödyntää maksimaalisesti
Senioriliiton kautta saatavilla olevat tuet. Sen varmistamiseksi toimenpiteenä on
suunnitella tehokkaat Kansioavustuksen ehdot täyttävät koulutustapahtumat sekä
laatia STEA-avustuksen käyttösuunnitelma ja toteutusohjelma. Avustusten
hyödyntämisen lisäksi suunnitellaan säästöjä kokouskustannuksiin hyödyntämällä
jatkossakin etäkokouksia.
5) Jäsentoiminnan painopisteet
5.1. Digiosaamisen laajentaminen.
Laaditaan suunnitelma, jolla vertaistuella tapahtuvaa digiopetusta ja neuvontaa
laajennetaan Savonlinnasta myös muihin yhdistyksiin.
5.2. Lisätään piirin yhteisten tapahtumien määrää.
Toteutetaan perinteinen kesäjuhla, lisätään Kansio koulutusta, järjestetään piirin
matkoja ja kulttuuritapahtumia.
STEA-AVUSTUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Stea-avustusta haetaan seuraaviin kahteen kokonaisuuteen:
1) Aktivoi jäsenyhdistyksiään. Piiri järjestää jäsenyhdistysten yhteisiä vierailuja
valittuihin kulttuurikohteisiin tai tapahtumiin. Kohteet valitaan hallituksen
kokouksessa alkuvuodesta.
2) Kehittää digitoimintaa ja -osaamista piirin alueella. Pidetään digitoiminnan
kehittämispäivä, järjestetään paikallista digitukea ja pyritään järjestämään lisää joko
paikallisia digikerhoja tai etäyhteyksiin perustuva piirin digikerho.

EDUNVALVONTA
Olemme mukana Etelä-Savon Eläkeläisten neuvottelukunnassa, joka toimii
edunvalvojana ja eläkeläisjärjestöjen yhdyssiteenä Etelä-Savon alueella ainakin,
kunnes uusien hyvinvointialueiden toiminta järjestäytyy. Edustajamme
neuvottelukunnassa on Pekka Huovila, varalla Jouko Nousiainen sekä Raili Pöyry,
varalla Simo Hokkanen.

KOULUTUS
Hyödynnetään Liiton tarjoamat koulutusmahdollisuudet uusille toimijoille sekä
täydennyskoulutukset entisille toimijoille. Koordinoidaan jäsenyhdistyksien tarpeita
ja organisoidaan tarvittavia koulutustilaisuuksia.
Liiton kautta haetaan Kansallisen sivistysliiton (Kansio) tukea 50:lle koulutustunnille.
Piiriin on nimetty jäsenrekisterin, kotisivujen, Kansiorahoituksen ja tiedottamisen
sekä matkailun yhdyshenkilöitä, joiden tehtävänä on tukea yhdistyksien
menestymistä näillä osa-alueilla.
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Perinteisen piirin kesätapahtuman järjestää Mäntyharju. Toukokuussa osallistutaan
yli 60 piiriläisen voimin Liiton juhlaristeilylle matkavastaavan keräämän ryhmän ja
myöhemmin itsenäisesti ilmoittautuvien kanssa. Järjestetään Stea-avustuksen
käyttösuunnitelmassa mainittuja vierailuja ja retkiä sekä piirin yhteisiä matkoja.
TIEDOTUS
Yhdistyksiä kannustetaan laittamaan omat kotisivunsa hyvään kuntoon huomioiden
sekä mainostaminen ulkopuolisille että oma sisäinen tiedottaminen. Piirin kotisivuja
kehitetään myös jäsenhankinnan ja tiedottamisen näkökulmasta. Piirin kotisivuilta
löytyvät kaikki piirin tapahtumat ilmoittautumislinkkeineen sekä kuvia ja videoita
tapahtumista ja muita hyödyllisiä linkkejä.
Piirin jäseniä tiedotetaan yhteisistä tapahtumista ja koulutuksesta sähköpostilla.
Yhdistysten tulisi tarpeen mukaan jakaa tietoa eteenpäin niille, joilla ei ole
sähköpostia.
Piirillä on Patina-reportteri, joka tekee juttuja Patinaan piirin tapahtumista.
Pyritään saamaan myös näkyvyyttä alueen sanomalehdissä.
TALOUS
Toiminnan rahoitus perustuu liiton jäsenmaksupalautteeseen, Kansio- ja STEAjärjestöavustuksiin sekä omaan varainhankintaan osallistumismaksuista. Talous
pidetään vakaana ja ylijäämää kohdistetaan yhdistysten toiminnan avustukseen.
PROJEKTIT
Vuoden 2023 liittokokouksen suunnittelu käynnistyy Liiton johdolla.
Suunnitteluryhmä nimetään projektin alettua. Projektin etenemistä seurataan piirin
hallituksen kokouksissa säännöllisesti.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN PIIRIEN KANSSA
Kolmen piirin yhteinen kokous pidetään kerran vuodessa. Vuoden 2022 kokouksen
järjestää Kymen piiri. Kokouksessa vaihdetaan kokemuksia ja hyödynnetään
toistemme toiminnassaan käyttämiä parhaita käytäntöjä sekä keskustellaan
edunvalvonnan ajankohtaisista kysymyksistä.
JÄSENISTÖ
Toiminnan vaikeuduttua koronapandemian aikana jäsenmäärä laski n 6 %, mutta on
kääntynyt nyt uudelleen nousuun ja on 781 jäsentä 1.11.2021. Tämä on 44 vähemmän
kuin 2 vuotta aikaisemmin. Piirin jäsenistön keski-ikä on 78 vuotta.

Hallitus

