Lapin kansallinen senioripiiri ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Vuosi 2019 on piirimme 34. toimintavuosi.
Tämä toimintasuunnitelma on laadittu Kansallinen senioriliitto ry:n
toimintatavoitteiden mukaan. Senioriliiton teema on kaudelle 2017-20
”Seniorit nettiajassa”.
Liiton tärkeimpiin toiminta-alueisiin kuuluu edunvalvontatyö, jonka
tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien ihmisten sosiaalista turvallisuutta ja
hyvinvointia sekä valvoa eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien
toteuttamista. Tavoitteena on, että senioripiirit ja -yhdistykset vahvistavat jo
vakiintuneita auttamisen muotojaan ja kehittävät uusia toimintamuotoja.

Järjestötoiminta
Sääntömääräinen toiminta
Piirin sääntöjen mukaisesti järjestetään kaksi virallista kokousta, kevätkokous
ja syyskokous. Kokoukset pyritään järjestämään eri vuosina eri paikkakunnilla
ja järjestämisvuorossa vuonna 2019 ovat Käsivarren seniorit (kevät) ja
Kemijärven seniorit (syksy)
Kevätkokous pidetään viimeistään15.4. ja syyskokous viimeistään 30.11.
25.4.2019 valtuuston kevätkokous Helsingissä.
17.10.2019 valtuuston syyskokous Helsingissä.
Piirin edustus
Kansallisen senioriliiton valtuuston puheenjohtajaksi on valittu Leena
Jääskeläinen. Hänen toimintakausi on 2017 - 20 seuraavaan liittokokoukseen
saakka. Valtuuston jäsenenä toimii Marja-Leena Laitinen ja varalla Eino
Majava.
Lisäksi Leena Jääskeläinen toimii myös sosiaali ja terveysministeriön vanhus
ja eläkejärjestön neuvottelukunnassa.
Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa Lapin kansallista senioripiiriä
edustavat piirin puheenjohtaja sekä yksi jäsen. Lisäksi valitaan yksi
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varajäsen. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus siirtyy vuoden 2019 alusta
Lapin kansalliselle senioripiirille.

Piirihallitus
Piirihallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ja asioiden vaatiessa
useamminkin. Uuden yhdistyslain mukaan kokouksen voi pitää myös
etäkokouksena. Piirihallituksen kokoukset pyritään pitämään piirin
järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Työvaliokunta, johon kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja
koulutusvastaava kokoontuvat tarvittaessa.

Koulutus
Osallistutaan Kansallisen senioriliiton järjestämään koulutukseen.
Piiri järjestää jäsenilleen koulutusta tarpeen mukaan. Liiton teeman
mukaisesti pyritään järjestämään digikoulutusta. Piiri järjestää jokaisessa
yhdistyksessä koulutustilaisuuden kerran kevätkaudella ja kerran
syyskaudella. Koulutustilaisuuden kesto on n. kolme tuntia.

Harrastus ja virkistystoiminta
Piirin harrastus- ja virkistystoimintaa hoidetaan pääosin edellisten vuosien
tapaan. Seniorikävely toteutetaan toukokuussa. Yhdistykset vastaavat
toteutuksesta. Piirihallitus yhdessä piirin matkavastaavan kanssa suunnittelee
ja valmistelee piirin yhteisiä virkistys- ja hyvinvointimatkoja. Tavoitteena on
matka Pietariin.
Lisäksi kaikki yhdistysten järjestämät matkat, joihin kaikilla senioriyhdistysten
jäsenillä on mahdollisuus osallistua, tulisi olla marraskuun loppuun
piirihallituksen tiedossa, jotta informaatiota näistä matkoista voidaan jakaa
ajoissa suunnitelma saataisiin mukaan Kansion ohjelmaan. Järjestävä
yhdistys laatii ohjelman ja vastaa järjestelyistä. Piirin yhteisten tilaisuuksien
osallistujien on noudatettava pyydettyjä ohjeita, jotta järjestävä yhdistys ei
joudu tarpeettomiin vaikeuksiin.

Piirin strategia
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Vision mukaan meidän tulisi olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan
mahdollistaja ja toteuttaja - Suomen kiinnostavin senioritoimija.
Senioriliiton strategian mukaan tavoitteet ovat:
Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa
Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän
Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti
Järjestömme vahvistuu ja me -henki paranee
Edunvalvontatyömme on tehokasta ja näkyvää.

Toimenpiteistä ja tulostavoitteista on laadittu piirin oma strategia, joka on
toimintasuunnitelman liitteenä.

Tiedotustoiminta
Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema piiritiedottaja ja
verkkosivuvastaava. Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja ja
sihteeri. Seniorilehti Patinaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Piirin
toiminnasta tiedotetaan myös paikallisissa lehdissä ja muissa
tiedotusvälineissä, jotta toimintamme tulisi kaikkien tietoon kiinnostuksen
lisäämiseksi.
Muu toiminta
Yhdistysten tulee aktiivisesti hankkia uusia jäseniä ja perehdyttää heidät
yhdistyksen sääntöihin ja toimintaan. Jatkuva ja aktiivinen jäsenhankinta on
erityinen haaste eläkeläisjärjestöille.
Lopuksi
Lapin kansallinen senioripiiri ry tarjoaa jäsenyhdistyksille monipuolista
ohjelmaa ja toivoo jäsenyhdistysten osallistuvan runsaslukuisina erilaisiin
tapahtumiin. Hyvällä toimivalla yhteistyöllä saamme parhaat edellytykset
menestykselliseen toimintaan.
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