Oulun kansallinen senioripiiri
Puheenjohtajan kirje 1.2019
Ylivieska 3.06.2019
Arvoisat jäsenyhdistykset
Talven selkä on taittunut ja kevään jälkeen kesä odottaa. Toivottavasti kesästä tulee yhtä
miellyttävä kuin kesä 2018 oli.
Pirin kevätkokous pidettiin Alavieskan Linnakalliolla 12.4.
Tästä ”maalaismaisemissa” järjestetystä kokouksesta vastasi Ylivieskan seudun kansalliset
seniorit.
Musiikkipitoisen ohjelman jälkeen käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kokouksen puhetta
johti Tapani Konttinen Ylivieskasta ja sihteerinä toimi piirin sihteeri Ritva Väisänen Oulusta.
Tilit ja toimintakertomus hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin vastuuvelvollisille.
Yhdistyspäivät Tampereella 7.-8.5.
Kansallinen senioriliitto järjesti yhdistyspäivät Tampereen Vapriikissa.
Ensimmäinen päivä oli tarkoitettu lähinnä piirien vastuuhenkilöille ja avaintoimijoille.
Toiseen päivään tulivat mukaan sitten myös yhdistykset.
Päivillä käsiteltiin senioriliikkeelle merkittäviä asioita ja niiden kehittämistä. Pääasia oli
myös liitolle myönnetyn "Rohkeasti Seniori" hankeen esittely ja edelleen kehittäminen.
Hanke on tässä vaiheessa kolmivuotinen Stean rahoittamana.
Hankkeella pyritään ennakoimaan ja estämään kohta eläkkeelle siirtyvien tai juuri
eläkkeelle siirtyneiden kohtaamia ongelma ja niihin kytkeytyvää yksinäisyyttä tai
yksinäisyyden uhkaa.
Oulun piiri on mukana ns, ykköslähdössä ja toiminnan suunnittelu on käynnissä
Piiriä edustivat Tampereella puheenjohtaja Juhan Nevala sekä Kainuun piirin
puheenjohtaja ja liittovaltuuston varapuheenjohtaja Esa Anttonen.
Elä – Nauti, Tykkää-Tuhlaa messut Ouluhallissa 14.-15.9.
Kansallinen senioriliitto, Oulun kansallinen senioripiiri ja Oulun kansallinen senioriyhdistys
osallistuvat yhteisesti messuille Oulu-hallissa.
Teemana on RoSe (Rohkeasti Seniori) hanke, jolla pyritään lieventämään jo tapahtuneen tai
piakkoin tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa elämäntilanteen muutosta.
Samalla viedään myös kansallisten senioreiden viestiä laajalle vierailijajoukolle.
Tervetuloa osastollemme

Neljän piirin tapaaminen Seinäjoella 27.28.9.
Senioreiden Pohjanmaan piiri järjestää tapaamisen Oulun, Lapin ja Keski-Suomen piireille.
Oulun piiri lähettää myös edustajansa. Kaikille halukkaille kutsu FB ja www sivuillamme.
Rohkeasti seniori -hanke ja senioriliitto SuomiAreenalla Porissa 15. - 19.7.
Teemana keskustelulle on ”Kuka viereesi jää? – ikääntyneiden yksinäisyyteen on
puututtava nyt!” Lavalla puhuvat mm. senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina ja
kansanedustaja Paula Risikko.
Ennakkotietoa, liittokokous Savonlinnassa 2.-4.6.2020
PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen 1.7.2019 alkaen
PRH muokkaa omia järjestelmiään vuoden 2019 aikana. Yhdistysrekisteri uudistetaan
heinäkuussa 2019, jolloin saamme käyttöömme uudet palvelut. Samalla kaikki yhdistykset
saavat Y-tunnuksen.

Hyvää kesää kaikille, pidetään yhteyttä ja toisistamme huolta.
Juhani

