1

Oulun kansallinen senioripiiri

Puheenjohtajan kirje 2/2019

Ylivieska 3.9.2019

Arvoisat jäsenyhdistykset
Jälleen on kesä kääntymässä kohti syksyä ja sitten talvea. Toivottavasti teillä kaikilla on ollut hyvä
kesä. Syksyn alkaminen tarkoittaa myös senioritoiminnan merkittävää vilkastumista.
Seuraavassa muutamia asioita:

Jäsenhankinta
Liitto on voimakkaasti panostamassa jäsenmäärän kasvattamiseen. Näissä merkeissä liitto on
julkistanut jäsenhankintakilpailuja sekä yhdistyksille, piireille että yksittäisille jäsenille.
Jäsenyhdistyksille valtakunnallinen kilpailu
- ajalla 1.6.2019-31.12.2020
- sarjoja 3, A) alle 100 jäsentä, B)101-250 jäsentä, C) yli 250 jäsentä
- palkinnot 500-300-200 €
Yhdistyksille bonusta
- ajalla 31.12.2019-31.12.2020
- jäseniä 60 tai alle; kolmannesta uudesta jäsenestä alkaen 50 % / jäsen, max 200 €
- jäseniä 61-100; viidennestä uudesta jäsenestä alkaen 50 % / jäsen, max 200 €
- bonus tulee vain kerran samasta henkilöstä
Piirien kampanja
- uusia yhdistyksiä piirien alueella
- ajalla 1.6.2019-31.12.2020
- jokaisesta uudesta yhdistyksestä 500 € bonus
- lisäksi valtakunnallisesti parhaille perustajille palkinnot 1)1500 € 2)1000 € 3)500 €
Jäsenten hankintakampanja
- tarkastelupäivä 31.12.2019
- eniten uusia jäseniä hankkineille henkilökohtainen palkinta 1/500€ 2/300% 3/200 €
- palkinto annetaan lahjakorttina ja se tulee ilmoitta saajan omassa verotuksessa
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Rohkeasti Seniori hanke
Rohkeasti seniori hanke etenee loppuvuoden aikana piirissämme
 14.-15.9 Ouluhalli ”Elä&Nauti&Tykkää&Tuhulaa” messut ns matalan kynnyksen
tapahtumana, hakkeella on oma osasto yhdessä Oulun yhdistyksen ja Oulun piirin
kanssa (osasto 184). Pääesiintyjä tanssitaiteilija, koreografi professori Jorma
Uotinen, (14.9. Runway klo 14:00 ja 15.9. Workshop ”Jäin eläkkeelle, tarinoita
muutoksesta” klo 12:30)
 ”Rohkeasti Eläkkeelle” kurssit Oulu, pääkirjasto 27.11. 12:30-16:0 ja 28.11. 12:3016:00, asiasta tarkempaa tietoa myöhemmin
 Hanke on osoitettu joko juuri eläkkeelle jääneille tai lähitulevaisuudessa eläkkeelle
jäävien elämän muutosten tasoittamiseen, sitä rahoitta ”Stea”.
Neljän piirin tapaaminen Seinäjoella 27.-28.9.2019
Mukana; Lappi, Oulu, Pohjanmaa ja Keski-Suomi
Vuosikokous Raahessa 20.11.2019 (Raahen Hovi) alkaen klo 11:00
- ohjelma myöhemmin

Pikku Eetu
Kokoontuu Oulun Messujen yhteydessä seuraavan kerran, aiheena mm edunvalvonta ja
uuden hallituksen lupaukset
Liittokokous Savonlinnassa 3.-4.6. 2020 (Seniori Patina Golf 2.6.)
https://savonlinna.senioriyhdistys.fi/tapahtumat/liittokokous-2020/
Nyt jo päivämäärät ylös ja suunnataan joukolla matka Savonlinnan Oopera-kaupunkiin
Koulutus
Liitto on järjestänyt kiitettävästi koulutustilaisuuksia ja piirin yhdistykset ovat niihin hyvin
osallistuneet. Piiristämme haluaisin kuitenkin vinkkejä mitä koulutus olisi tarpeellista niin esitetään
asiaa liitolle, liiton kouluttajat tulevat mielellään ”maakuntiin”.
Piirin kehittäminen
Suunnitelmissa on ”piirin kehittämispäivä”. Se pidetään joko tämän syksyn tai mahdollisesti ensi
kevään aikana. Mukaan kutsutaan piirin hallitus ja yhdistysten edustus. Asiasta tarkemmin
myöhemmin.
Ruskaa odotellessa

Juhani

