TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2012 teemalla:

„ Seniorit ajassa mukana ”

29 toimintavuosi (per. 15.11.1983 Jalasjärvellä)
1.

YLEISTÄ
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri seuraa valtakunnassa tapahtuvaa sosiaalista,
psyykkistä ja fyysistä kehitystä, ikäihmisten edunvalvontaa, ottaa kantaa asioihin
tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on terve ja toiminnallinen kolmas ikäkausi.
Jäsenistön lisääminen. Reaalisena tavoitteena on saavuttaa 3000 jäsenen raja v2012
loppuun mennessä, ja lähestyä Pirkanmaan kansallisen senioripiirin jäsenmäärää..
Haasteena on toiminnan tehostaminen ja jäsenten viihtyvyyden lisääminen saadaksemme uusia, eläkkeelle siirtyviä ikäluokkia, tai eläkeikää lähestyviä mukaan senioriyhdistystoimintaan..
Lomakeskus Keikkula on myyty. Yhteistoiminta Paasikivi-Opiston kanssa jatkuu
sovitusti ainakin v. 2013 loppuun. Pohjanmaan piiriviikon järjestäminenkin on mahdollista, jos vastuunkantava järjestäjä löytyy. Paikkaakaan ei ole ratkaistu
Yhdistysten opintokerhoja on hyvä kehittää, ja tarvittaessa laajentaa tarjontaa.
Ohjaavia toimijoita tuetaan ja koulutetaan. KANSIO-kirjauksien merkitys korostuu
piirissä ja yhdistyksissä taloudellisistakin syistä. Kirjausvastuullisia rohkaistaan
sähköiseen kirjaukseen TIRAMISUN kautta..
Sähköpostin käyttö yhdistyksissä kehittyy koko ajan kiitettävällä tavalla, samoin
kuin yhdistysten verkkosivut. Lisäkehitystä silti aina tarvitaan.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1.
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään 2012 Alavudella torstaina 15..3.
Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään 2012 Ähtärissä, torstaina 15.11.
2.2.

LIITTOKOKOUS v.2012 Lappeenrannassa to 24. – pe 25.5.
Liittovaltuuston kevätkokous Hki tiistai 17.4.
Valtuustoseminaari ja syyskokous pääkaupunkiseudulla ke-to 17.-18.10.

2.3.

Piirihallituksen jäsenten valinta tullaan tekemään syyskokouksessa syksyllä 2008
tarkennetun aluejaon ja erovuoroisuuden mukaisesti .
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 8-12 kertaa vuodessa ja nimeää tarpeelliseksi
katsomansa toimikunnat.
Piirisihteeri, yhdessä piirin puheenjohtajan kanssa laatii piirihallituksen kokouksien
asialistat, ja sihteeri lähettää kutsut piirihallituksessa vaikuttaville s-postitse.
Piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään piirihallituksessa vaikuttaville, valtuuston
edustajille ja varaedustajille.

2.4.
2.5.
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Vaikuttamisseminaari: valtuustovalinnat, Kokkola (maalis-huhtikuu)

K o u l u t u s- j a k u r s s i t o i m i n t a (vertaisohjaajakoulutus)
¤ (Järjestö-) Toimihenkilöpäivä: Seinäjoki keskiviikko 15.2.
¤. Kuoropäivän järjestämistä harkitaan, vaikeuksista huolimatta.
¤ Suunnitteluseminaari: Kauhavalla syyskuussa.
¤ Lähimmäistyönpäivä: piirihallituksen vastuulla v. 2012. (Jäi väliin v. 2011 )
¤ Muuta piiritason koulutusta vuoden aikana tarpeen mukaan:
muisti-, senioritanssi-, liikunta-, käsityökerhojen vetäjille, sekä tietotekniikkavastaaville.
¤ Kansio-koulutus ( Tiramisu- järjestelmä)
¤ Liiton kutsumana ja kustantamana koulutuksena :
1. Piiriseminaari Harjattulassa, tiistai-keskiviikko 6-7.3. (pj + siht)
2. Piirien puheenjohtajat Hki, keskiviikko 15.8.
3. Piirien muistikerhovastaavat Hki, torstai 6.9.
4.Piirien matkavastaavat Hki, keskiviikko12.9.

2.6.

Jäsenyhdistykset
Tärkeintä on jäsenyyden ylläpitäminen, lisäys, ja ennen kaikkea huolehtia jäsentensä
tyytyväisyydestä järjestämällä monipuolista ja kiinnostavaa toimintaa.
Yhteistyö piirin yhdistysten kesken on tärkeää.
Piirin puheenjohtaja tai piirisihteeri, jompikumpi, osallistuu kerran vuodessa pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksiin piirin kustantamana
Kutsuvat yhdistykset itse vastaavat kerhovastaavien, liittohallituksen jäsenen sekä
liittovaltuutettujen esiintymiskustannuksista, tarvittaessa.

3.

HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
3.1.
Seuravierailut
Kannustetaan yhdistyksiä yhteistoimintaan , mikä virkistää ja antaa uusia ideoita
toimintaan, ja tutustuttaa senioreita keskenään.
.
3.2.
Piirivierailut
Kolmen piirin tapaaminen Pohjanmaan, Oulun ja Lapin senioripiirien kesken
toteutetaan vuoro vuosittain liittokokouksen kanssa.
V. 2011 vierailimme Lapin piirissä Oloksella . Piirimme vuoro on v. 2013.
3.3.

Li i k u n t a t a p a h t u m a t
¤ Liikuntapäivä: Kurikassa torstaina 12.4.
¤ Piirin Seniorigolf-mestaruuskilpailut: Vaasassa (kesäkuulla)
¤ Piirin keilailu-mestaruuskilpailu: Vaasassa (helmi-maaliskuu)
¤ Senioritanssikurssi: piirin liikuntavastaavan johdolla keväällä tai syksyllä.
¤ Valtakunnallinen seniorikävely toukokuun 3.

3.4

Juhlatoiminta
¤ Kirkkopyhä Ilmajoella ( lokakuu)
¤ Kevätjuhla kevätkokouksen yhteydessä Alavudella torstai 15.3.
¤ Syysjuhla syyskokouksen yhteydessä Ähtärissä torstai 15.11

¤ Piirin kesäjuhla: Kuortaneella (kesä-heinäkuu)
3.5.
4

(sivu 3)

P i i r i v i i k ko Keikkulassa tai muualla on mahdollista

TIEDOTUSTOIMINTA
4.1.
Tiedotteet.
Yhdistystiedote ja erillistiedotteet lähetetään s-postitse, ja pyydettäessä kirjeenä,
piirihallituksessa vaikuttaville, sekä liiton valtuustoedustajille ja varaedustajille,
yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.
Piiri julkaisee erillisen ”taskukalenterin”, jossa piirin tapahtumat, yhdistysten puheenjohtajat, piirihallituksen jäsenet ja virkailijat, liiton hallituksessa ja valtuustossa
olevat henkilöt yhteystietoineen. Lisäksi tietoa kansallisesta senioriliitosta
4.2

Sanomalehdet
- Maakuntalehtien ilmaisilla eläkeläispalstoilla suositellaan ilmoittelua.
- Paikallistapahtumasta vastaava yhdistys huolehtii tiedottamisesta maakunta- ja
paikallislehtiin informoimalla lehtien toimittajia.
- Patinaan piirin tiedotusvastaava sekä yhdistykset laativat tiedotteita ja juttuja.
- Paikallis- ja alueradioitakin tiedonvälittäjänä pyritään käyttämään.

5. SUHTEET ULOSPÄIN
5.1.

- Muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa pyritään hyvään yhteistyöhön.
- Evästystilaisuuksia kansanedustajille, kuntajohtajille ja eri yhdistysten
johdolle tarpeen mukaan.
-Seniorikävely 3.5. voisi olla eri eläkeläisjärjestöjen yhteistapahtuma..

5.2. P u o l u e y h t e i s t y ö
Piirin puheenjohtaja voi kutsusta osallistua Pohjanmaan Kokoomuspiirin
kokouksiin.
Puheenjohtaja kuuluu Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan
neuvottelukuntaan.
Kansalaisaktiivisuus on suotavaa valtiollisissa-, kunnallis- ja seurakuntavaaleissa.
6. TALOUDELLINEN TOIMINTA
6.1.

Varainhankinta
Piirin tulot kertyvät etupäässä liiton jäsenmaksupalautuksesta ja KANSIO:lta
saatavista opintotukiavustuksista, sekä piirin järjestämistä tilaisuuksista ja arpajaisista

6.2

Avustukset
Kaikki piirissä tapahtuva kurssitoiminta, luentotilaisuudet ja opintoretket, kokoukset
merkitään opintotukikeskuksen opintotilaisuuksina, jolloin niihin voidaan saada
opintotukea Kansallinen Sivistysliitto ry:n, eli Kansion kautta.

6.3

Jäsenmaksut
Piirihallitus esittää, että piiri ei peri jäsenmaksua v. 2012. Liitto palauttaa piirille yhdistysten suorittamasta jäsenmaksuista alkuvuodesta sen jälkeen, kun kaikki piirin
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yhdistykset ovat suorittaneet jäsenmaksunsa liitolle. V. 2011 palautus oli 1,40 e/
jäsen. Yhdistysten on ilmoitettava tarkistettu jäsenmäärä 31.12. 2011 tilanteen
mukaan..
6.4.

Talousarvio
Piirin talousarvio on erillisenä liitteenä.

7.

MUU TOIMINTA
7.1.
T o i m i t i l a t. Piirillä ei ole omia toimitiloja eikä pysyvää postiosoitetta. Käytössä on puheenjohtajan kotiosoite.
Kertynyt arkisto v. 2007 asti on sijoitettu Maakunta-arkistoon Vaasassa.
Sihteeri täydentää arkistoa vuosittain.
7..2.

Muu yhdistystoiminta
Senioriliitto painottaa.
1. Jäsenhankintaa
2. Kerhojen ja tapahtumien lukumäärien kirjaamista.
3. Vapaaehtoistoimijoiden lukumääriä.

7.3.

T a p a h t u m i e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä.
.Isäntäyhdistys, joka järjestää tapahtuman, vastaa paikallisesti tilaisuudesta
ja saa vastineeksi kertyneen tuoton (tai tappion).
Ohjelmien laadinnassa auttaa piirihallitus, joka myös avustaa ohjelmasuorittajien
hankinnassa, tarvittaessa..
Tilaisuudet pyritään pitämään viikon arkipäivinä klo 10 - 15 välisenä aikana.

Menestyksekästä ja aktiivista toimintavuotta 2012
Marraskuun 1. pnä 2011
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry
Hallitus

