
 

  
 

 
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry 

 
TOIMINTASUUNNITTELMA VUODELLE 2020 

 
 
YLEISTÄ  
o Vuosi 2020 on senioripiirimme 37. toimintavuosi. 
o Piirihallitus johtaa ja päättää toiminnasta sääntöjen mukaan ja tukee piirin yhdistysten toi-

mintaa mahdollisuuksiensa mukaan. 
o Toimimme ja noudatamme liittomme hyväksymiä arvoja ja olemme puolueisiin sitoutumaton. 
o Toimimme jäsentemme alueellisena edunvalvojana. 
o Kansallisen senioriliiton liittokokous Rovaniemellä 2017 hyväksyi liiton teemaksi vuosille 

2018-2020: ”Seniorit nettiajassa”. 
 
TOIMINTAA 
o Sääntömääräinen kevätkokouksemme pidetään Lapualla ja sääntömääräinen syyskokouk-

semme on Ilmajoella. 
o Piirihallituksemme kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Pöytäkirjat lähetetään hallituksen 

jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutta käyttäville edustajille. 
o Toimihenkilö- ja koulutuspäivä on tammikuussa Ylihärmässä. 
o Seniorigolf on kesän aikana Ähtärissä. 
o Keilakisat alkuvuodesta Kokkolassa. 
o Vaikuttamisseminaari on huhtikuulla Vaasassa. 
o Suunnittelu- ja koulutuspäivä on syyskuussa Kokkolassa. 
o Kirkkopyhä lokakuussa Laihialla.  
o Piiri tukee yhdistyksiä osallistumalla omalla osastolla yhdessä yhdistysten kanssa messuille ja 

erilaisiin tapahtumiin sekä ohjaamalla yhdistysten johtoa kehittämään ja monipuolistamaan 
toimintaa. 

o Piirin puheenjohtaja ja piirisihteeri osallistuvat pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksiin. Kus-
tannuksista vastaa piiri. 

o Osallistumme Pohjanmaan Eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan 
o Neuvottelukunnan kokouksiin ja tapahtumiin. 
o Liittokokous on 3.-4.6.2020 Savonlinnassa, jossa valitaan senioriliiton valtuuston jäsenet ja 

varajäsenet myös piirimme alueelta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
  
TIEDOTUSTOIMINTA 
o Piirihallitus lähettää yhdistyksille sähköpostitse ajankohtaisia tiedotteita ja välittää tietoa pii-

rintapahtumista. 
o Julkaisemme erillisen toimintakalenterin ja jaamme niitä kaikille yhdistyksille. 



o Kalenterissa on tiedot piirihallituksen jäsenistä sähköposteineen, yhdistysten yhteystiedot ja 
sähköpostit sekä senioriliiton luottamustehtävissä toimivista edustajistamme sekä seniorilii-
ton toimiston yhteystiedot. 

o Jäsenlehti Patinaan laaditaan ”juttuja” tarpeen mukaan. 
o Piirimme kotisivut antavat monipuolisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksiemme jäsenille. 

 
KOULUTUSTOIMINTA 
o Järjestämme yhdistysten toimihenkilöille vuoden aikana koulutustapahtumia alueellisesti, 

yhdessä liiton kouluttajien kanssa. 
o Hallituksemme päättää osallistumisesta liiton järjestämiin ja kustantamiin koulutuksiin ja ta-

pahtumiin. 
 
MUU TOIMINTA  
o Kannustamme jäsenyhdistyksiä jäsenhankintaan, sekä uusittujen toimintatietojen ja uusitun 

Kilta- jäsenrekisterin ajan tasalla pitämiseen.  
o Liiton jäsenhankintakamppanja jatkuu vuoden 2020 loppuun piirin yhdistyksille. 
o Palkintoina on rahapalkintoja. 
o Seuraamme aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan uudistuksen edistymistä ja valmistelua. Avus-

tamme tarvittaessa vanhus- ja muuhun neuvostoon valittuja henkilöitä. Pidämme yhteyttä 
kuntien päättäjiin ja viranhaltijoihin. Osallistumme Rohkeasti Seniori-hankkeen tilaisuuksiin 
sekä alueellamme järjestettäviin messuihin. 

 
VARAINHANKINTA 
o Piirimme tulot kertyvät etupäässä liiton jäsenmaksupalautuksesta.  
o Kansio avustaa edelleen piirimme koulutustoimintaa. 
o Piirimme ei peri jäsenmaksua yhdistyksiltään. 

 
LOPUKSI 
o Piirimme toiminta-ajatuksena on vuonna 2020 olla antoisan senioritoiminnan mahdollistaja 

ja toteuttaja alueellamme. 
 
 
 
 

Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry   HALLITUS 


