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Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry
1.10.2019
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
YLEISTÄ
Vuosi on piirin 44. toimintavuosi.
Piirin toiminnan tavoitteena on Kansallisen senioriliiton strategiaa 2018 – 2020
noudattaen olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja piirissä jakaen 17 jäsenyhdistykselleen tietoa edunvalvonta- ja muista
ajankohtaisista asioista, tukea yhdistyksiä jäsenhankintaan tähtäävässä toiminnassa, vahvistaa jäsenistön tietoteknistä ja järjestöosaamista sekä tuottaa hyvää
mieltä ja virkistystä yhteisillä tapahtumilla.
TOIMINTA
Järjestetään jäsenistölle koulutusta vuoden 2020 tapahtumakalenterin mukaisesti.
Osallistutaan liiton järjestämään koulutukseen ja muihin tilaisuuksiin.
Pidetään sääntömääräiset yleiset kokoukset sekä tarpeellinen määrä hallituksen
kokouksia.
Valitaan Vuoden seniori sekä myönnetään ja puolletaan ansiomerkkejä.
Järjestetään piirin matka Islantiin 9. – 13.6.2020.
Järjestetään piirin liikuntatapahtuma toukokuussa.
Järjestetään perinteinen kirkkopyhä syys-lokakuussa.
Järjestetään keilakisa.
Osallistutaan Kolmen piirin tapahtumaan Turussa.
Aloitetaan Kolmen piirin tapahtuman 2021 valmistelut.
Osallistutaan 3. – 4.6.2020 liiton järjestämään liittokokoukseen 2020 Savonlinnassa.
ROHKEASTI SENIORI -HANKE
Kannustetaan eläkeikää lähestyviä aktiivisesti osallistumaan liiton Rohkeasti seniori -hankkeen Rohkeasti eläkkeelle -kursseille ja hankkeen muihin tapahtumiin.
Järjestetään 1-2 ns. matalan kynnyksen tapahtumaa Pirkanmaalla.
Osallistutaan Tampere talossa järjestettäville K50-messuille 7.3.2020.
Rohkeasti seniori -hankkeen piirin yhteyshenkilö on Pekka Ketonen.
EDUSTUKSET
Kansallisen senioriliiton liittovaltuustossa on kolme jäsentä: Marjatta Kukkamäki
(Valkeakoski), Tarmo Peltomäki (Mänttä-Vilppula) ja Juha Salonen (Tampere).
Varavaltuutetut ovat Usko Gullsten (Lempäälä), Vuokko-Liisa Nuottajärvi (Ikaalinen), Paula Sutinen (Akaa) ja Veli-Matti Östring (Ylöjärvi).
Sirkka Juva (Pirkkala) on liittohallituksen varajäsen.
Piirillä on kaksi jäsentä Pirkanmaan Eläkeläispiiriyhdistysten Neuvottelukunnassa (PYNK).
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TIEDOTTAMINEN
Hallituksen pöytäkirjat, samoin kuin koulutus- ja muiden tilaisuuksien kutsut ja
ohjelmat sekä muut tiedotteet, lähetetään sähköpostitse yhdistyksille, puheenjohtajille ja sihteereille.
Patinaa käytetään entiseen tapaan, mm. tapahtumista kertomiseen.
Piirin verkkosivuilla tiedotetaan toiminnasta ja toimihenkilöistä.
Yhdistyksiä kannustetaan hankkimaan ajankohtaista tietoa piirin toiminnasta
verkkosivuilta ja mm. ilmoittautumaan koulutuksiin ja tapahtumiin sitä tai Kiltajäsenrekisterin kautta, jonka käyttöönottoon yhdistyksiä myös kannustetaan.
Tehdään piirin esite, jossa on tarpeelliset tiedot toiminnasta ja toimihenkilöistä
sekä yhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot.
TALOUS
Hoidetaan taloutta syyskokouksessa 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisesti.
Liiton piiripalautukset ja Kansion palautukset järjestetyistä koulutuksista ovat
pääasiallinen tulonlähde. Jäsenmaksua ei peritä.
LIITE

Tapahtumakalenteri 2020

