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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 
(31. täysi toimintavuosi. Piiri on perustettu Jalasjärvellä 15.11.1983)   

 

A.      YLEISTÄ 
  

 Yhteistyö yhdistysten – piirin – liiton välillä on toiminut erinomaisesti. 

  

 Pohjanmaan Kansallisen Senioripiirin puheenjohtajana toimi edelleen Mikko Myllymäki, Laihian kansalli-

set seniorit. 

 

 Alkuvuotta 2014 leimasi Kansallisen senioriliiton liittokokousjärjestelyt. Vuoden 2014 liittokokouksen jär-

jestelyvastuun oli saanut Pohjanmaan Kansallinen Senioripiiri jo vuoden 2012 lopulla. Päävastuun järjeste-

lyistä kantoi yhdessä piirisihteerin kanssa Vaasan kansalliset seniorit. Liittokokous pidettiin 12.-13.6.2014 

Vaasan yliopistolla. 

 

Syyskaudella valmisteltiin piirin sääntöjen muuttamista. Syyskokous hyväksyi sääntömuutokset 11.11. Uu-

silla säännöillä muutettiin mm. piirin nimen ulkoasua siten, että nimi kirjoitetaan muotoon Pohjanmaan kan-

sallinen senioripiiri ry. Syyskokous päätti ottaa uusitut säännöt heti käyttöön, vaikka niitä ei ole vielä rekiste-

röity. Säännöt on tarkoitus rekisteröidä vuoden 2015 alussa.   

 

Syksyllä saatiin suruviesti: piirihallituksen jäsen ja Seinäjoen kansallisten seniorien puheenjohtaja Antero 

Maunula oli äkillisesti menehtynyt.   

 

B.  JÄRJESTÖTOIMINTA 
 

1. Pohjanmaan Kansallisen Senioripiirin edustus liiton hallinnossa 
 

 Liiton hallituksessa piiriä edusti Pekka Rasku, Ähtärin Kansalliset Seniorit. Hänen varajäsenenään oli Ritva 

Heinonen, Kauhavan kansalliset seniorit.  

 
 Piirin edustajat liittovaltuustossa (varajäsenet sulkeissa) 1.1.-13.6.2014  

  Erkki Yli-Karjanmaa, Ilmajoen kansalliset seniorit (Sirpa Ahola-Huhta, Kauhavan kansalliset seniorit) 

  Antero Maunula, Seinäjoen kansalliset seniorit (Raimo Viinikainen, Laihian kansalliset seniorit) 

  Helinä Lehtinen, Vaasan kansalliset seniorit  (Heikki Maja, Jalasjärven kansalliset seniorit) 
  Seppo Kalliomaa, Kauhajoen kansalliset seniorit (Margit Sasi, Kuortaneen kansalliset seniorit) 

  Irma Salomäki, Nurmon kansalliset seniorit  (Eero Korkeaniemi, Kokkolan kansalliset seniorit) 

  Lauri Appelgren, Pietarsaaren kansalliset seniorit (Matti Toppila, Alavuden kansalliset seniorit) 

 

Kansallisen senioriliiton sääntöjä oli muutettu jo edellisessä liittokokouksessa Lappeenrannassa v. 2012 si-

ten, että piiri voi asettaa liittovaltuustoon yhden edustajan alkavaa 1 000 jäsentä kohden. Pohjanmaan kansal-

lisen senioripiirin jäsenmäärä oli vuoden alussa 3 038 jäsentä. Piiri sai siten esittää liittovaltuustoon 4 varsi-

naista jäsentä ja 4 varajäsentä. Liittokokous valitsi piirin esityksen mukaisesti seuraavat seniorit liiton val-

tuustoon kolmivuotiskaudeksi: 

 
Piirin edustajat liittovaltuustossa (varajäsenet sulkeissa) 14.6.2014- 

Lauri Appelgren, Pietarsaaren kansalliset seniorit (Eero Korkeaniemi, Kokkolan kansalliset seniorit) 

Seppo Kalliomaa, Kauhajoen kansalliset seniorit (Heikki Maja, Jalasjärven kansalliset seniorit) 

Helinä Lehtinen, Vaasan kansalliset seniorit  (Raimo Viinikainen, Laihian kansalliset seniorit) 
Margit Sasi, Kuortaneen kansalliset seniorit  (Keijo Laitinen, Lapuan kansalliset seniorit) 
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2. Piirikokoukset 

 

2.1. Kevätkokous pidettiin Kauhajoen Sanssinkartanossa 19.3. Virallisia edustajia oli 50/62, edustettuna oli 

18 jäsenyhdistystä. Osallistujia oli kaikkiaan 65 senioria. 

 

 Kokouksen puheenjohtajana toimi Taija Hakola Kauhajoen kansalliset seniorit ja sihteerinä piirisihteeri Jussi 

Perttola, Vaasan kansalliset seniorit. Kokouksen aluksi palkittiin vuoden 2013 jäsenhankintakilpailussa ansi-

oituneet yhdistykset. Ensimmäisen palkinnon sai Jalasjärven kansalliset seniorit, toisen palkinnon Vaasan 

kansalliset seniorit ja kolmannen palkinnon Lapuan kansalliset seniorit.   

 

2.2. Syyskokous pidettiin Kauhavan seurakuntasalissa 11.11. Kokouksen puheenjohtajana toimi Carl-Gustav 

Karling, Kauhavan kansalliset seniorit ja sihteerinä piirisihteeri Jussi Perttola Vaasan kansalliset seniorit. Vi-

rallisia edustajia oli 57/62, edustettuina oli 21 yhdistystä. Osallistujia oli kaikkiaan 73.  

 

Kokous valitsi piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2015  Margit Sasin, Kuortaneen kansalliset seniorit.  

 

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2015 kokous valitsi:  

 
 Antti Heinimäki, Kuortaneen kansalliset seniorit (uusi) 

Vilho Hirvilammi, Ilmajoen kansalliset seniorit (uusi) 
Marketta Kangas, Ylihärmän kansalliset seniorit 

Veikko Kivinen, Kokkolan kansalliset seniorit 

Veikko Korkeamäki, Vähänkyrön kansalliset seniorit 

Jussi Perttola, Vaasan kansalliset seniorit 
Tuomo Pouttu, Ylistaron kansalliset seniorit (uusi) 

Anja Ristiluoma, Teuvan kansalliset seniorit (uusi) 

Mikko Tuominen, Seinäjoen kansalliset seniorit (uusi) 

Lasse Waris, Ähtärin Kansalliset Seniorit (uusi) 

 

 2.3. Hallituksen kokoukset.  

 Hallitus piti vuoden aikana 7 kokousta käsitellen kaikkiaan 110 asiaa. 

 
 Hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä  

 Läsnä  

 Puheenjohtaja  Mikko Myllymäki Laihian kansalliset seniorit 7  

  
Varapuheenjohtaja,  Margit Sasi Kuortaneen kansalliset seniorit 5  

jäsenhankintavastaava    

  

KANSIO-vastaava Aarre Asiala Kurikan kansalliset seniorit 7  
matkavastaava, seniori-   

tanssikoulutusvastaava 

 

Koulutusvastaava, vertaisohjaajien Marketta Kangas Ylihärmän kansalliset seniorit 6 
ohjaaja, lähimmäis- ja vanhustyö-  

vastaava 

 

 Liikuntavastaava Veikko Kivinen Kokkolan kansalliset seniorit 6 
  

 Jäsen Veikko Korkeamäki Vähänkyrön kansalliset seniorit 7 

    

 Koulutusvastaava, vertaisohjaajien  Keijo Laitinen Lapuan kansalliset seniorit 7  
ohjaaja, lähimmäis- ja vanhustyö-    

vastaava 

 
Taloudenhoitaja  Heikki Maja Jalasjärven kansalliset seniorit 7 

 

Jäsen Antero Maunula Seinäjoen kansalliset seniorit 6 

   

Piirisihteeri, tiedottaja, Jussi Perttola Vaasan kansalliset seniorit 7 

verkkosivujen ylläpito, ATK,  

Patina-lehden yhteyshenkilö 
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Leikekirjanpitäjä Ossi Äijälä Alavuden kansalliset seniorit 7 

   

Muut hallituksen kokouksiin osallistuvat 

Liittohallituksen jäsen Pekka Rasku Ähtärin Kansalliset Seniorit 7 
 

Piirin kunniapuheenjohtaja Antti Uotila Kauhavan kansalliset seniorit 2 

   

C. JÄRJESTÖKOULUTUS 

 

1. Toimihenkilöpäivä pidettiin tiistaina 28.1. Kuortaneen seurakuntatalolla. Osallistujia oli 56. Koulutuksesta 

vastasivat piirin puheenjohtaja Mikko Myllymäki ja varapuheenjohtaja Margit Sasi. Toimihenkilöpäivän 

teemana oli jäsenhankinta.   

 

2. Suunnitteluseminaari pidettiin 3.9. Isonkyrön seurakuntatalolla. Seminaariin osallistui 56 senioria. Kauha-

van kansallisten seniorien puheenjohtaja Ritva Heinonen selvitti kuulijoille yhdistysten sääntöihin tehtäviä 

muutoksia ja sääntömuutosten käsittelyä yhdistysten syyskokouksissa. Piirisihteeri Jussi Perttola esitteli 

sääntöjen rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallitukselle.  

 

Puheenjohtaja Mikko Myllymäen ja piirisihteeri Jussi Perttolan johdolla suunniteltiin vuoden 2015 piirin ta-

pahtumien järjestämistä. 

 

3. Vaikuttamisseminaari 
Piirin vaikuttamisseminaari pidetään liittokokousta edeltävänä keväänä. Vuoden 2014 vaikuttamisseminaari 

järjestettiin 23.4. Laihialla Ylipään Nuorisoseuran talolla. Paikalla oli 57 senioria piirin eri yhdistyksistä. Lii-

ton toiminnanjohtaja Marjo Palomäki kertoi liittokokousasioista. Lisäksi keskusteltiin liittokokousjärjeste-

lyistä Vaasassa sekä esiteltiin kokouksen aikaista ohjelmaa ja vapaaehtoistoimijoita.  

 

4. Osallistuminen Kansallisen senioriliiton järjestämään koulutukseen 
 verkkosivuvastaavat 22.01., Helsinki Jussi Perttola 

 piiriseminaari, 12.-13.3., Harjattula  Mikko Myllymäki, Jussi Perttola 
   

D. JÄSENASIAT 

 

  Pohjanmaan Kansallisen Senioripiirin 22 yhdistyksessä oli 31.12.. jäseniä yhteensä 3 012 , joista uusia oli 

181. Jäsenmäärän nettovähennys oli 26. Jäsenmäärä nousi 8 yhdistyksessä ja laski 12 yhdistyksessä. Ennal-

laan jäsenmäärä pysyi 2 yhdistyksessä. 

 

 Piirin jäsenhankintakilpailun parhaat yhdistykset 
  1. Kauhajoen kansalliset seniorit ja Seinäjoen kansalliset seniorit 

  3. Järvi-Pohjanmaan seniorit ja Vaasan kansalliset seniorit  

 

E. HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA 

 

1. Keilamestaruuskilpailut järjestettiin Kurikassa 18.2. Osallistujia oli 25 miestä ja 7 naista. Kilpailun tulokset 

ovat verkkosivuilla. 

 

2. Kevätliikuntapäivä järjestettiin Ilmajoen Riistavallilla 7.5. Osallistujia oli 47. Osallistujamäärä olisi saanut 

olla huomattavasti suurempi. Osallistujamäärää karsi seniorikävelyn ajankohta, joka oli ohjeistettu pidettä-

väksi 6.5. eli edelliseksi päiväksi.    

 

3. Golfmestaruuskisa järjestettiin Nurmon Ruuhikosken kentällä 2.6. Kilpailijoita oli 40, 31 miestä ja 9 naista. 

Tulokset ovat verkkosivuilla. 

 

4. Yhdistysvierailut. Kanssakäyminen eri yhdistysten kesken on verraten vilkasta. Yhteisiä kokoontumisia 

ovat laskiainen, pikkujoulut, retket, kesäjuhlat, kuorotoiminta, vierailut naapuriyhdistyksissä sekä yhdistys-

ten vuosijuhlat. 
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F.  KURSSITOIMINTA 

 

1. Yhdistysten verkkosivuvastaavien koulutus pidettiin 23.10. Lapuan Kristillisellä opistolla. Kouluttajana oli 

piirin verkkosivuvastaava Jussi Perttola. Osallistujia oli 15. 

 

2. Yhdistysten sihteerien koulutus toteutettiin toimihenkilöpäivän yhteydessä 28.1. Kuortaneen seurakuntata-

lolla. Osallistujia oli 17. Piirisihteeri Jussi Perttola kertoi tehtävien vuosikierrosta sihteereiden näkökulmasta. 

Lisäksi käytiin läpi yhdistysten nimenkirjoittajien koneellinen rekisteröinti.  

  

G. JUHLATOIMINTA 

 

1. Piiri kesäjuhla järjestettiin 26.7. Kauhajoella. Kävimme katsomassa Teatteri Kajon esittämää Artturi Leino-

sen näytelmää Lakeuksien lukko. Ennen teatteriesitystä tai heti sen jälkeen oli mahdollisuus ruokailla Kauha-

joen kaupungintalolla. Paikalla oli arviolta runsaat 300 senioria.  

2. Piirin kirkkopyhää vietettiin 5.10. Vaasan Palosaaren kirkossa ja Palosaaren seurakuntatalolla. Järjestelyis-

tä vastasi Vaasan kansalliset seniorit.  

 

H. TIEDOTUSTOIMINTA 

 

1. Piiritiedotteet. Yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille on mennyt neljä varsinaista yhdistystiedotetta 

sähköpostilla. Piiritiedotejakelussa ovat lisäksi liittohallituksen edustaja, piirihallitus, liittovaltuutetut ja liit-

tovaltuuston varavaltuutetut. Heille on mennyt myös piirin tilaisuuksien kutsut. 

 

2. Taskukalenteri sisältää piiristä tietoa tiivistetysti. 

 

3. Sanomalehdet. Yhdistykset ovat käyttäneet hyväkseen maakuntalehtien ilmaistoimintapalstoja. Lehdissä on 

ollut kirjoituksia mm. yhdistysten viettäessä juhlia ja muistakin tapahtumista. Paikallislehdissä ilmoittelu on 

ollut tavanomaista. 

 

4. Tapahtumien uutisoinnista Patinaan on vastannut pääosin piirin tiedottamisesta vastaava Jussi Perttola. 

Myös yhdistykset ovat lähettäneet Patinaan artikkeleja omasta toiminnastaan. 

 

5. Alueradion käyttö tiedotuskanavana on ollut verraten vähäistä. 

 

6. Piirin verkkosivuja on hoitanut Jussi Perttola. Sivut ovat erinomainen tietolähde yhdistyksille, niiden jäse-

nille ja jäseneksi aikoville. Piirin tavoitteena on, että entistä enemmän yhdistykset ja yksittäiset jäsenet hank-

kivat tietoa piirin tapahtumista verkkosivuilta. Piiri toivoo, että lukuisat kuvat toiminnastamme aktivoivat 

senioreita liittymään yhdistyksiin ja yhdistysten jäseniä osallistumaan myös piirin järjestämään toimintaan. 

 

7. Sähköpostin käyttö on kehittynyt huimasti. Jokaiseen yhdistykseen saa nykyisin tiedon välitettyä sähköpos-

tilla. 

 

I. SUHTEET ULOSPÄIN 

 

1. Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan neuvottelukunta. Pohjanmaan piirin eläkeläisjärjestö-

jen neuvottelukuntaan kuuluvat Pohjanmaan kansallisen senioripiirin edustajina tänä vuonna Mikko Mylly-

mäki ja Jussi Perttola sekä varaedustajana Margit Sasi. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus vaihtuu vuosit-

tain. Vuonna 2014 puheenjohtajajärjestönä toimi Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten. Neuvottelu-

kunnan sääntöjen mukaan neuvottelukunta pitää vuosittain kaksi kokousta. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 

tarvittaessa. Vuonna 2014 neuvottelukunta piti kolme kokousta. Neuvottelukunnan tärkeimpänä asiana oli 

valmistella keväällä 2015 järjestettävää tapaamista uusien kansanedustajien kanssa. 

 

Piirihallitus käsitteli kokouksessaan 15.5. asioita, joita on syytä nostaa keskusteluun kansanedustajien kans-

sa. Hallituksen mielestä keskeisiä kysymyksiä ovat: vanhusneuvostojen asema, kuntien järjestämän van-

hushuollon ulkoinen auditointi, kuntien järjestämän vanhushuollon itsearviointi, ikäihmisten kuntouttaminen 
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ja kunnon ylläpito, ikäihmisten asumismuodolle asetetuista prosentuaalisista tavoitteista luopuminen. Poh-

janmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan neuvottelukunta laati kokouksessa 2.12. listan kansanedustajien 

kanssa keskusteluun otettavista asioista. Piirihallituksen esittämät seikat tulevat sellaisenaan keskusteluun.  

 

2. Pohjanmaan suurmessut. Pohjanmaan kansallisella senioripiirillä oli oma osasto Pohjanmaan suurmessuil-

la 12.-13.4. Botniahallissa. Osastoa hoiti 8 aktiivista senioria Vaasan, Vähänkyrön ja Laihian kansallisista 

senioreista.  

 

3. Yhteistyö paikallisella tasolla. Yhdistyksillä on paikallistasolla yhteisiä tapahtumia muiden eläkeläisjärjes-

töjen kanssa. Lähes kaikkien yhdistysten toiminta-alueella toimii eläkeläis- tai vastaava neuvosto. Kansalliset 

seniorit toimivat näissä neuvostoissa aktiivisesti. 

 

4. Puolueyhteistyö. Piirin puheenjohtajalla on ollut mahdollisuus osallistua kutsuttuna Kokoomuksen piirihal-

lituksen kokouksiin.  Yhteistyön perustana on sääntöjen mukainen itsenäinen rinnakkaiselo seniori- ja puo-

lueyhdistysten kesken. 

 

J. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 

1. Varainhankinta. Piirin talous on perustunut suurelta osalta liiton antamaan jäsenmaksupalautukseen (1,40 

euroa jäseneltä) ja KANSIO:lta saatuihin kurssiavustuksiin, tapahtumien järjestelyistä saatuihin tuloihin, ar-

pajaisista saatuihin tuloihin sekä pieniin lahjoituksiin. 

 

2. Jäsenmaksu. Piiri ei perinyt vuonna 2014 jäsenmaksua. 

 

3. Tilikertomus. Piirin talousselvitys on erillisenä liitteenä. Toiminnantarkastajina vuonna 2014 olivat Raimo 

Järvinen ja Onerva Piirto, molemmat Jalasjärven kansallisista senioreista sekä varatoiminnantarkastajina Ee-

va Lampinen ja Seija Lähdemäki, molemmat Vaasan kansallisista senioreista. 

 

K.     MUU TOIMINTA 

 

1. Toimitilat. Piirillä ei ole pysyvää kokoustilaa eikä postiosoitetta. Postiosoitteena on käytetty puheenjohtajan 

kotiosoitetta. Piirihallituksen kokoukset on pääsääntöisesti pidetty Seinäjoen Nuorisotalolla. Kokouspaikka-

na on ollut myös Ravintola Alma Seinäjoella.  

2. Piirin ja yhdistysten yhteistyö. Yhteistyö on ollut erinomaista. Yhdistykset ovat onnistuneesti ja halukkaas-

ti järjestäneet tapahtumat sopimusten mukaisesti. Järjestämiensä tapahtumien edut ja vastuut ovat olleet yh-

distyksillä. 

 

L.  HUOMIONOSOITUKSIA 

           

 Kansallisen senioriliiton hallituksen myöntämät kultaiset ansiomerkit 
 Aino Perälä-Suominen Vaasan kansalliset seniorit Aino-Maija Järvinen Jalasjärven kansalliset seniorit 

Risto Laurila Jalasjärven kansalliset seniorit  Sirkka-Liisa Sievänen Lapuan kansalliset seniorit 

Hilkka Laurila Jalasjärven kansalliset seniorit Antti Muilu Lapuan kansalliset seniorit 

Raimo Järvinen Jalasjärven kansalliset seniorit 
 

Piirihallituksen myöntämät hopeiset ansiomerkit 
Keijo Laitinen Lapuan kansalliset seniorit Helinä Lehtinen Vaasan kansalliset seniorit 

Lea Knuuttila Isonkyrön kansalliset seniorit Kirsti Seppä Jalasjärven kansalliset seniorit 

Sisko Mielty Isonkyrön kansalliset seniorit Mikko Seppä Jalasjärven kansalliset seniorit 
 Annikki Puskala Isonkyrön kansalliset seniorit Onerva Piirto Jalasjärven kansalliset seniorit 

Vilho Hirvilammi Ilmajoen kansalliset seniorit Heikki Maja Jalasjärven kansalliset seniorit 

Jussi Hakoniemi Ilmajoen kansalliset seniorit Maija Antila Kauhavan kansalliset seniorit 

Seija Antila Ilmajoen kansalliset seniorit Kaarina Isosomppi Kauhavan kansalliset seniorit 
Esko Töyli Seinäjoen kansalliset seniorit Maija-Liisa Syrjänen Kauhavan kansalliset seniorit

   

 Piirihallitus on muistanut joulukukalla piirihallituksen toiminnasta poisjääneitä ja emäntää. 
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Piirihallituksen myöntämät piirin pöytästandaarit 
Standaari nro 64 Jussi Perttola Vaasan kansalliset seniorit 
Standaari nro 65 Aarre Asiala Kurikan kansalliset seniorit 

 

 Merkkipäiviä viettäneet yhdistykset 
35 vuotta  Ylistaron Kansalliset Seniorit 
30 vuotta Järvi-Pohjanmaan seniorit 

30 vuotta Isonkyrön kansalliset seniorit 

30 vuotta Kauhavan kansalliset seniorit 

 

 

  

 

 Liiton teema vuonna 2014 oli: 

 

  ”Seniorit ajassa mukana” 
 

 

 

 

 

  Piirihallitus 

    

 

  


