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1. JOHDANTO
Senioripiirin aloittaessa 38. toimintakautensa sitä varjostaa vuonna 2020 alkanut
koronapandemia. Pandemia lopetti senioripiirin ja -yhdistysten lähitapaamiset ja kokoukset.
Senioriliitto otti nopeasti käyttöönsä Teams-ohjelman, jotta senioritoiminta voisi jatkua
etänä ja opasti piirit ja yhdistykset sen käyttöön. Näin senioritoimintaa voidaan piireissä ja
yhdistyksissä jatkaa uudella tavalla.
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin tehtävänä on vahvistaa piirin pienten yhdistysten
toimintaa ja löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät eläkkeelle siirtyvien kiinnostusta
senioritoimintaan.
Kansallisen senioriliiton uuden valtuustokauden teema ”Rohkeasti tulevaistuuteen”
kannustaa senioripiirejä ja yhdistyksiä uudistumaan ja uudistamaan. Näin myös KeskiSuomessa. Kuluneen valtuustokauden digiloikka on luonut maaperää mahdottomasta
mahdolliseksi. Piirin kokouksia ja koulutuksia voidaan pitää etänä Teamsilla.
2. JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäseniä ovat:
Jyväskylän seniorit ry
Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun seniorit ry
Laukaan seniorit ry
Muuramen seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry
Saarijärven seniorit ry
Tikkakosken kansalliset seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry
Piirin hallitukseen valitaan syyskokouksessa puheenjohtajan lisäksi 5 – 14 varsinaista
jäsentä piiriin kuuluvista paikallisyhdistyksistä kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenen
toimikausi voi yhtäjaksoisesti olla enintään neljä vuotta. Keski-Suomen senioripiirin
käytäntönä on ollut, että hallituksen muodostavat pääasiassa jäsenyhdistysten
puheenjohtajat. Jyväskylän yhdistyksellä on ollut vaihtelevasti kaksi tai kolme edustajaa,
Jämsällä kaksi.
Hallituksen kokoukset pidetään yleensä Jyväskylässä. Jäsenyhdistykset vastaavat
piirikokousten järjestämisestä kukin vuorollaan. Piirin kevätkokous pidetään 22.3.2021
Jämsässä ja syyskokous 22.11.2021 Laukaassa. Piirin suunnitteluseminaari elokuussa
pidetään maakunnassa.
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Sirpa Teräväinen Jyväskylän kansallisista senioreista on ehdolla Kansallisen senioriliiton
hallituksen varapuheenjohtajaksi / hallituksen jäseneksi liittovaltuustokaudelle 2020-2023.
Liittovaltuuston jäseniksi samalle kaudelle ovat ehdolla A-L Peiponen Saarijärven
senioreista varajäsenenään Eila Sallinen Karstulan kansallisista senioreista ja Ilkka
Niiranen Keuruun senioreista varajäsenenään Reijo Ekman Jämsän senioreista.
3. JÄRJESTÖTOIMINTA
Järjestötoiminnassa piiri ja yhdistykset huomioivat koronaturvallisuuden, noudattavat
viranomaisohjeita ja suosituksia. Koronaepidemia nopeutti etätoiminnan aloittamista.
Senioriliitto opasti piirejä ja yhdistyksiä Teams-ohjelman käyttöön. Tulevaisuudessa piirin
kokoukset ja -koulutukset pidetään vaihtoehtoisesti etänä perinteisen toiminnan rinnalla.
3.1. KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
Kansallinen senioriliitto on toimintasuunnitelmassaan linjannut, että jokaisessa piirissä tulee
järjestää vähintään neljä koulutuspäivää vuonna 2021.
Keski-Suomen piiri kouluttaa kuusi kertaa:
1) Yhdistysten uusien vastuunkantajien valmennusohjelma käynnistyy, Jyväskylä
2) Senioriliiton strategian 2021-2023 jalkautus kevätkokouksen yhteydessä Jämsässä
3) Yhdistysten uusien vastuunkantajien valmennus II, Saarijärvi
4) Piirihallituksen suunnittelupäivä
5) Yhdistysten uusien vastuunkantajien valmennus II, Jyväskylä
6) Mielipidevaikuttaminen ja mielipidekirjoitukset -koulutus syyskokouksen yhteydessä
Laukaassa.
Piirin koulutussuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä 1.
KILTA jäsenrekisterin monipuolista käyttöä opetellaan edelleen. KILTA opetusta saadaan
liiton taholta sekä vertaistukena piirin KILTA-oppineilta jäseniltä.
Piiri lähettää edustajansa ainakin seuraaviin senioriliiton piiritoimijoille järjestämiin
koulutuksiin:
Koulutusvastaavien tapaaminen
toukokuu
Puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä elokuu
Jäsenrekisterivastaavien KILTA-päivä
syyskuu
Muistikerhon ohjaajien tapaaminen
lokakuu
Uusien piiritoimijoiden koulutuspäivä
joulukuu
Juhlaristeilyn 2021 yhteydessä liitto järjestää monipuolisesti yhdistystoiminnan koulutusta.
Liiton henkilökunta kiertää vuoden aikana kouluttamassa ja tiedottamassa kaikissa
piireissä.
3.2. ROHKEASTI SENIORI -HANKE (RoSe)
Rohkeasti seniori (RoSe) hankkeen tarkoituksena on ehkäistä eläkeikäisten syrjäytymistä ja
yksinäisyyttä sekä lisätä yhteisöllisyyttä. Tarkoituksena myös kannustaa ikääntyviä
aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistumaan senioritoimintaan. Hankkeen toiminta koostuu
erilaisista ja eri tasoisista tapahtumista. Matalan kynnyksen tapahtumat voivat olla piirin ja
yhdistysten suunnittelemia ja organisoimia tapahtumia. Voidaan myös osallistua toisten
www.keskisuomi.senioripiiri.fi
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järjestämiin tapahtumiin kuten messuille ja kylätapahtumiin. Rohkeasti eläkkeelle -kurssit
sen sijaan ovat kaksipäiväisiä, niiden kohderyhmänä on eläkkeelle siirtyvät henkilöt ja
teemana mm. ”Eläkeahdistuksen lieventäminen”, ”Valmistautuminen eläkkeelle jäämiseen”,
”Järjestötoiminnan esittelyä”. Hankkeen toiminta senioripiirien alueilla perustuu
yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. RoSe -hanke tukee yhdistyksiä
jäsenhankinnassa. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021, sitä rahoittaa STEA.
Keski-Suomen ”Rohkeasti eläkkeelle” -kurssin jatkokurssi ”Rohkeasti seniori” pidetään
alkuvuonna 2021. Keski-Suomen piirin matalan kynnyksen tapahtuma on osallistuminen
Hyvinvointimessuille 10.-11.4.2021.
Senioriliitto hakee kolmivuotiselle Rohkeasti seniori -hankkeelle jatkorahoitusta vuoden
2021 aikana.
3.3. PIENTEN YHDISTYSTEN KEHITTÄMISPROJEKTI
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäsenyhdistykset ovat pääasiassa pieniä alle 50
jäsenen tai pienehköjä alle 100 jäsenen yhdistyksiä. Vain Jyväskylä ja Jämsä lasketaan
suuriksi yhdistyksiksi. Yhdistysten jäsenten keski-ikä on korkea, sillä on vaikutusta
yhdistysten toiminnan uudistumiskykyyn.
Senioriliitto jatkaa vuonna 2019 alkanutta erityisesti alle 100 jäsenen yhdistyksille
kohdistettua jäsenhankintakampanjaa keväälle 2021. Tavoitteena on näiden yhdistysten
uudistuminen ja vahvistuminen. Keski-Suomen senioripiiri kannustaa alueensa yhdistyksiä
osallistumaan liiton jäsenhankintakampanjaan. Vahvat ja toimivat jäsenyhdistykset ovat
myös piirin vahvuus.
Senioripiireille avattua kilpailua uusien yhdistysten perustamiseksi jatketaan myös keväälle
2021. Uusista jäsenistä ja rekisteröidyistä yhdistyksistä seuraa rahapalkintoja. KeskiSuomen piiri tutkii uusien toimivien yhdistysten perustamismahdollisuutta alueellaan.
3.4. JUHLAVUOSI 2021
Kansallinen senioriliitto juhlii 50 vuotista toimintaa juhlaristeilyllä toukokuussa ja 50 vuotisjuhla pidetään 10.10.2021 Finlandiatalossa.
Senioriliiton hallitus myöntää vuonna 2021 liiton 50-vuotisjuhlamitaleja tunnustuksena
arvokkaasta toiminnasta liiton puolesta.
Keski-Suomen senioripiirin suurin yhdistys Jyväskylän seniorit on perustettu 21.11.1971,
myös Jyväskylän senioreilla 50 v -juhlavuosi.
3.5. TUETTUJA LOMIA JÄSENILLE
Senioriliitto aloittaa vuonna 2021 yhteistyön Nasyn – Naiset Yhdessä ry:n kanssa
lomatoiminnassa. Piiri kannustaa jäseniä hakemaan ja osallistumaan Nasyn lomille.
4. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI ja TIEDOTTAMINEN
Viestinnän tavoitteena on tehdä piiriä ja jäsenyhdistyksiä tunnetuksi ja siten edistää
jäsenhankintaa. On tärkeää, että piirin nettisivujen päivitys ja kiinnostavuus pidetään
saavutetulla tasolla. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan ja opastetaan omien nettisivujen
uudistamiseen ja niiden aktiiviseen päivitykseen.
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Patinaan pyritään saamaan enemmän juttuja Keski-Suomen yhdistysten toiminnasta. Lehti
pitäisi löytyä jokaisen keskisuomalaisen kunnan kirjastossa. Lehteä jaetaan tapahtumissa
ja yleisötilaisuuksissa.
Jäsenyhdistysten osallistuminen paikallisiin messutapahtumiin lisää senioritoiminnan
tunnettuutta. Piiri tukee yhdistyksiä monipuoliseen messu- ja tapahtumaesiintymisiin.
Yhdistysten yhteisesiintymiset keskenään ja / tai piirin kanssa maakunnallisissa
tapahtumissa lisää yhteishenkeä ja viestii vahvasta senioritoiminnasta.
Senioriliitto lisää sähköisten viestimien käyttöä sekä sisäisessä että ulkoisessa
viestinnässään. Liitto toivoo piirien tukevan sen toimintaa monipuolisen verkkoviestinnän
lisäämiseksi. Keski-Suomen senioripiiri seuraa liiton tavoitteita ja lisää houkuttelevaa omaa
Facebook -viestintää. Monipuolinen verkkoviestintä yhdistystoiminnassa on
kustannustehokasta ja sen avulla voidaan tavoittaa uusia seniorijäseniä.
5. VERKOSTOYHTEISTYÖ
Piirillä on puheenjohtajuusvuoro Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
KEN:ssä vuonna 2021.
Keski-Suomen, Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiirien piiriverkoston tapaaminen
pyritään toteuttamaan vuoden aikana.
6. TALOUS
Piirin taloutta hoidetaan syyskokouksessa 2020 hyväksytyn talousarvion mukaisesti.
Senioriliiton jäsenmaksupalautukset ja piirin järjestämille koulutustilaisuuksille saadut
Kansio-avustukset sekä STEA:n jäsenjärjestöavustus ovat pääasiallinen tulonlähde. Piiri ei
peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä.
Piiri ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tueksi. Taloussuunnitelma
toimintasuunnitelman liitteenä 2.

LIITTEET

Koulutussuunnitelma, Liite 1
Taloussuunnitelma, Liite 2
Toimintakalenteri, Liite 3
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