TOIMINTASUUNNITTELMA VUODELLE 2018
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry
YLEISTÄ
Vuosi 2018 on senioripiirimme 35. toimintavuosi.
Piirihallitus johtaa toimintaa sääntöjen mukaan. Tuemme yhdistystemme
toimintaa. Toimimme ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena
edunvalvojana ja pidämme yhteyttä alueemme muihin eläkeläisjärjestöihin,
ja olemme myös puolueisiin sitoutumaton.
Toimimme liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.
Kansallisen senioriliiton liittokokous Rovaniemellä 2017 hyväksyi liiton
teemaksi vuosille 2018-2010 ”Seniorit nettiajassa”.
TOIMINTAA
Sääntömääräinen kevätkokouksemme järjestetään Jalasjärvellä 21.3.2018
sääntömääräinen syyskokouksemme pidetään Kurikassa.
Piirihallituksemme kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Pöytäkirjat lähetetään
hallituksen jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutta käyttäville edustajille.
Toimihenkilö- ja koulutuspäivä järjestetään tammikuussa Ylihärmässä.
Seniorigolf, & Patina kesällä 2018 Seinäjoella
Keilakisat Kuortaneella alkuvuodesta 2018.
Suunnittelu- ja koulutuspäivä syyskuussa Kokkolassa.
Kirkkopyhä Kauhajoella 21.10.2018.
Piirin puheenjohtaja ja piirisihteeri osallistuvat pyydettäessä yhdistysten
tilaisuuksiin. Kustannuksista vastaa piiri.
Osallistumme Pohjanmaan Eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan
Neuvottelukunnan kokouksiin ja tapahtumiin.
Järjestämme Turvallisuus- seminaarin alkuvuodesta 2018.
TIEDOTUSTOIMINTA
Piirihallitus lähettää yhdistyksille sähköpostitse ajankohtaisia tiedotteita
ja välittää tietoa tapahtumista.
Julkaisemme erillisen taskukalenterin ja jaamme niitä kaikille yhdistyksille.
Taskukalenterissa on tietoa hallituksesta, yhdistysten sähköposteista ja yhteyshenkilöistä, valtuuston jäsenistä sekä senioriliiton yhteystiedoista.
Jäsenlehti Patinaan laadimme tiedotteita tarpeen mukaan.
Piirimme kotisivut antavat monipuolisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksille.
KOULUTUSTOIMINTA
Järjestämme yhdistysten toimihenkilöille vuoden aikana koulutusta mm.
kotisivuvastaaville, matkavastaaville ja muita koulutustapahtumia alueellisesti
liiton suunnittelemana.
Hallituksemme päättää osallistumisesta liiton järjestämiin ja kustantamiin
koulutuksiin.

Kannustamme yhdistyksiä yhteistoimintaan, jotka antavat uusia ideoita
ja tutustuttavat seniorit muiden yhdistysten toimintaan ja käytäntöihin.
MUU TOIMINTA
Kannustamme jäsenyhdistyksiä jäsenhankintaan ja toimintatietojen
ajan tasalla pitämiseen.
Seuraamme aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan eli SOTE uudistuksen
edistymistä ja valmistelua kunnissa ja maakunnissa sekä
tarvittaessa avustamme tiedonannossa vanhus tai muuhun vastaavaan
neuvostoon valittuja henkilöitä. Pidämme yhteyttä kuntien päättäjiin ja
viranhaltijoihin.
VARAINHANKINTA
Piirimme tulot kertyvät etupäässä liiton jäsenmaksupalautuksesta.
Liiton hallitus linjasi yksimielisesti, että jäsenmaksua korotetaan
viidellä eurolla eli 15 euroon 2018.
Pohjanmaan piiri saa vuonna 2018 toimintatukea liiton hallituksen esityksen
ja valtuuston 19.10.2017 hyväksymän päätöksen mukaan 2,60 euroa jäsentä kohden.
Kansio avustaa edelleen piirimme koulutustoimintaa.
Piirimme ei peri jäsenmaksua yhdistyksiltämme.
Yhdistys joka järjestää tapahtuman, tilaisuuden, koulutuksen tai muun sellaisen,
sekä vastaa paikallisesti kustannuksista, saa vastineeksi kertyneen tuoton, tilittää
piirille yhden euron(1€) tapahtumaan osallistujaa kohden.
Ohjelmien laadinnassa auttaa piirihallituksemme.
LOPUKSI
Toivomme innostavaa, mukaansa tempaavaa, yhteen hiileen puhaltavaa,
yhdessä tekemisen meininkiä vuodelle 2018.
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