Etelä-Savon kansallinen senioripiiri ry
TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021
YLEISTÄ
Suomen kansallinen senioriliitto ry on puolueista ja uskonnoista vapaa
järjestö.
Etelä-Savon kansallinen senioripiiri ry on maakunnassa toimivien
senioriyhdistysten yhteistoimintajärjestö, joka edustaa Kansallinen
senioriliitto ry:tä omalta toiminta-alueeltaan.
Etelä-Savon Kansallisen senioripiirin tehtävänä on yhteisien asioiden
koordinointi ja edunvalvonta sekä yhteydenpito Senioriliiton ja yhdistyksien välillä.
Liiton teemana on vuosille 2021- 2023 Rohkeasti tulevaisuuteen.
PIIRIN TOIMINTA
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuun 15. pv mennessä ja
syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokous on Pieksämäellä
ja syyskokous Juvalla. Kokouksiin voidaan kutsua vierailijoita liitosta tai
joku ulkopuolinen luennoitsija. Hallitus kokoontuu vuoden aikana
kutsuttuna 3-4 kertaa.

YHTEISTYÖ LIITON, MUIDEN SENIORIPIIRIEN JA MAAKUNNAN
ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN KANSSA
Piirin Juvan yhdistyksen jäsen Risto Löppönen toimii senioriliiton
toisena varapuheenjohtajana kaudella 2020–2023. Senioriliiton

valtuustossa jäsenenä on kaudella 2020–2023 Pekka Huovila
Savonlinnan yhdistyksestä ja varajäsenenä Jouko Nousiainen
Ristiinan yhdistyksestä. Piiriämme edustaa liiton hallituksessa
varajäsen, joka valitaan joulukuun aikana.
Kokoonnumme vuosittain Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson piirien
kesken sopimaan yhteistyön muodoista ja mahdollisuuksista.
Olemme mukana maakunnan eläkeläisjärjestöjen
neuvottelukunnassa kahden edustajan vahvuudella. Hallitus
valitsee edustajat syyskokouksessa. Neuvottelukunnasta on
edustus myös Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnassa
edustamalla varajäsenenä maakunnan eläkeläisiä.
NYKYTILAN ARVIOINTI
Piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon
toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia. Hallituksen vuosittaisessa kehityspäivässä arvioidaan menestymistä sekä asetetaan uusia
tavoitteita. Painopisteet ovat uusien jäsenien hankinnassa, jäsenyyden
huollossa, järjestelmien käyttöönoton laajentamisessa ja vertaisdigikoulutuksessa. Uudet tavoitteet ja keinot on asetettu 20.10.2020.
KOULUTUS
Osallistutaan liiton järjestämiin koulutustapahtumiin sekä koordinoidaan
jäsenyhdistyksien tarpeita ja organisoidaan koulutustilaisuuksia.
Piiriin on nimetty somen, kotisivujen, kansiojärjestelmän, koulutuskoordinoinnin ja matkailun yhdyshenkilöitä, joiden tehtävänä on tukea
yhdistyksien menestymistä näillä osa-alueilla.
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Kolmen piirin yhteinen tapaaminen on Etelä- Karjalan piirin
järjestelyvuorossa. Piirin kesätapahtuma on Savonlinnassa. Yhdistyksiä
kannustetaan osallistumaan eri yhdistyksien yhteisiin tapahtumiin, mikäli
niitä järjestetään ensi vuonna.

TIEDOTUS
Kotisivuilla tiedotetaan yhdistysten yhteisistä suunnitelmista ja tapahtumista. Artikkelilehtenä käytetään Patinaa ja hyödynnetään myös
Facebook’ia. Yhdistykset tahoillaan ilmoittavat tiedotustarpeistaan piirin
kotisivujen hoitajalle.
AKTIIVISUUS JA KANNUSTEJÄRJESTELMÄ
Piiri on Kansallisen Sivistysliiton, KANSIO: n jäsen. Yhdistyksien
koulutukset tapahtuvat piirin koulutuksina ja ne pitää raportoida piirin
kansiovastaavalle.
TALOUS
Tulolähteitä ovat kansiorahoitus sekä senioriliiton myöntämä toiminnallinen tuki. Tavoitteena on vakaa talous ja hyvä maksukyky.

TAVOITTEEMME VUODELLE 2021:
• jäsenhankinta ja -huolto
• digi-hyötyjen edistäminen
• näkyvyyttä edistävät tapahtumat
• piirin tukitoiminta yhdistyksille
• edunvalvontaan aktiivisesti osallistuminen
• uusia jäseniä kirjataan 70 hlöä.

• yhteisiä yhdistyksien kesken tapahtuvia matkoja 2 kpl
• hallituksen kehityspäivä on syyskuussa
• yhteisiä tapahtumia 2 kpl

Hallitus

