Oulun kansallinen senioripiiri
Ylivieska 6.11.2018

Arvoisat jäsenyhdistykset
Kuuma kesä on viilentynyt ja olemme matkalla joulua kohden. Toivottavasti kesä on ollut antoisa
kaikissa jäsenyhdistyksissämme.

30 v juhla 24.11.2018 Oulussa lähestyy
Kutsut ovat lähteneet ja toivon, että yhdistykset saavat jäsenet liikkeelle. Ohjelma on vielä
vaiheessa erinäisten sattumien vuoksi, mutta pystyttäneen julkaisemaan viimeistään ensi viikolla.
Juhlassa palkitaan hopeisilla ja kultaisilla ansiomerkeillä jäseniämme ja on ilo huomata, että
saamme jakaa useita huomionosoituksia.
Juhlatoimikunta on kokoontunut kolme kertaa.

Piirikokous 24.11.2018 Oulussa
Vuosijuhlan jälkeen pidetään piirikokous ja hallituksen esityksen mukaan piirin hallitukseen
valitaan entisellä tavalla jäseniä kiintiöiden mukaan.
Hallituksen asiaa koskeva pöytäkirjakirjaus
Päätettiin esittää syyskokoukselle, että piirihallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Nevala,
Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry.
Päätettiin esittää syyskokoukselle, että piirihallituksen jäseniksi valitaan Oulun kansalliset seniorit
ry:stä ja Kainuun kansalliset seniorit ry:stä kummastakin kaksi jäsentä sekä Kalajoen kanalliset seniorit
ry:stä, Kuusamon kansalliset seniorit ry:stä, Pyhäjärven Seniorit ry:stä, Raahen alueen seniorit ry:stä ja
Ylivieskan seudun seniorit ry:stä kustakin yksi jäsen, Todettiin vielä, että piirihallitus voi sääntöjensä
mukaan kutsua ulkopuolisia toimijoita kuten sihteerin, taloudenhoitajan tms.

Vuosikokous alkaa klo 15:30 .

Piirin kehittämispäivä 16.10.2018 Lasaretisssa Oulussa
Piirin hallitus edustajat yhdistyksistä pitivät kehittämispäivän ennen hallituksen kokousta
16.10.2018. Kehittämisosiossa käytiin läpi liiton jäsenkysely, liiton strategia ja tehtiin ryhmätöitä
oman piirin/yhdistyksen kehittämisestä. Pöytäkirja/muistio on toimitettu yhdistyksille. Päivä oli
antoisa.

Ryhmätyöaiheet olivat
Jäsenmäärän kasvattaminen, ongelmat, ratkaisut
Ulospäinsuuntautuminen, miltä näytämme, haluamme näyttää, tiedottaminen
Yhteiskuntavaikuttaminen, seniorit – kasvava poliittinen voimatekijä
Nettiajassa, tekniikkaa, osaamissilta joka jäsenelle

Pikku Eetu
Eläkeläisjärjestöjen yhteinen valtakunnallinen yhteistyöelin EETUn (eläkeläisliittojen etujärjestö)
puitteissa on herätelty henkiin (15.10.2108 tilaisuuteen osallistui pj Juhani Nevala ) myös ns pikku
EETUa, joka on järjestöjen yhteistyöelin Pohjois-Pohjanmaalla. Valtakunnallinen EETUn
puheenjohtajuus siirtyy ensi vuonna Kansalliselle senioriliitolle ja pikku Eetun vetovastuu PohjoisPohjanmaalla syyskokouksessa valittavalle Oulun kansallisen senioripiirin puheenjohtajalle.

Koulutus
Liitto on järjestänyt kiitettävästi koulutustilaisuuksia ja piirin yhdistykset ovat niihin hyvin
osallistuneet. Hallitus on keskustelut myös lisäkoulutustarpeesta, joka voitaisiin järjestää piirin/
liiton toimesta.

Kaikki nyt tarkistakaa aikataulunne ja kipinkapin ilmoitautumaan 30 – juhlaan 24.11.2018.
Syksyn väreillä joulua odotellessa !

Juhani

