TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011
28 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. Kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa 3000 jäsenen raja
ja lähestyä Pirkanmaan kansallisen senioripiirin jäsenmäärää..
Haasteena on toiminnan tehostaminen ja jäsenten viihtyvyyden lisääminen saadaksemme uusia, eläkkeelle siirtyviä ikäluokkia, ja eläkeikää lähestyviä mukaan senioritoimintaan..
Lomakeskus Keikkula on myyty.
Vuoden 2011 piiriviikkomme järjestäminen tulee ratkeamaan liitossa tehtävien päätösten jälkeen. Piiriviikko voidaan järjestää entiseen tapaan Keikkulassa v. 2011.
Yhdistysten opintokerhoja tulee kehittää, ja tarvittaessa laajentaa tarjontaa. Ohjaajia
ja toimijoita tuetaan ja koulutetaan. KANSIO-kirjauksia tapahtumista korostetaan.
Sähköpostin käyttö on yhdistyksissä jo hyvää, kiitettävää tulee ajan saatossa.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1.
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään 2011 Kuortaneella torstaina 17..3.
Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään 2011 Seinäjoella, torstaina 17.11.
2.2.

LIITTOKOKOUSTA ei v. 2011 pidetä. (Lappeenranta 2012)

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.

K o u l u t u s- j a k u r s s i t o i m i n t a
¤ (Järjestöpäivä) Toimihenkilöpäivä Kauhajoki, torstai 13.1. SeAMK, Topeeka 47
¤. Kuoropäivän järjestämistä harkitaan. (Suurkuoron kohtalo ? )
¤ Suunnitteluseminaari Teuvalla torstai 25.8. Orrela
¤ Lähimmäistyönpäivä jää v. 2011 pois. (seur. 2012)
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¤ Muuta koulutusta vuoden aikana tarpeen mukaan:
muisti-, senioritanssi-, liikunta-, käsityökerho-, sekä tietotekniikkavastaaville.
¤ Liiton kutsumaan ja kustantamaan koulutukseen lähetetään piirin toimihenkilöitä, ja eri toimintasektoreista vastaavia.
2.5.

Jäsenyhdistykset
Tärkeintä on jäsenyyden ylläpitäminen, lisäys ja ennen kaikkea huolehtia jäsentensä
tyytyväisyydestä järjestämällä monipuolista ja kiinnostavaa toimintaa.
Talouden vakaus ja yhteistyö piirin ja muiden yhdistysten kanssa ovat tärkeitä.
Piirin puheenjohtaja tai piirisihteeri osallistuu pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksiin
piirin kustantamana, mutta vain kerran jompikumpi yhdistystä kohden vuodessa.
Kutsuvat yhdistykset itse vastaavat kerhovastaavien, liittohallituksen jäsenen sekä
liittovaltuutettujen esiintymiskustannuksista.

3.

HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
3.1.

Seuravierailut
Kanssakäyminen piirin eri yhdistysten kesken virkistää ja antaa uusia ideoita omankin yhdistyksen toimintaan, ja tutustuttaa senioreita keskenään.
Kannustetaan yhteistoimintaan.

3.2.

Piirivierailut
Kolmen piirin tapaaminen Pohjanmaan, Oulun ja Lapin senioripiirien kesken
toteutuu vuoro vuosittain liittokokouksen kanssa.
V. 2011 vierailemme Lapin piirissä Oloksella 6.-9.syyskuuta. ( Kutsu jo saatu )

3.3.

Li i k u n t a t a p a h t u m a t
¤ Liikuntapäivä keskiviikkona, 13 huhtikuuta Härmän kuntokeskuksessa.
Vastaavina yhdessä Ylihärmän ja Kauhavan seniorit, piirisihteeri ja liik vastaava.
¤ Piirin Seniorigolf-mestaruuskilpailu Ähtärissä kesäkuulla.
¤ Piirin keilailu-mestaruuskilpailu Kokkolassa tai Vaasassa
¤ Senioritanssikursseja piirin liikuntavastaavan johdolla 1-2
¤ Seniorimarssit / seniorikävely toukokuun 5 pnä yhdistyksittäin liiton toivoman
ohjeen mukaisesti ( 40 min), tai yhdistysten omien suunnitelmien mukaan.

3.4

Juhlatoiminta
¤ Kirkkopäivä Ähtärissä sunnuntaina 23.10
¤ Kevätjuhla kevätkokouksen yhteydessä Kuortaneella torstaina 17.3.
¤ Syysjuhla syyskokouksen yhteydessä Seinäjoella torstaina 17.11
¤ Kesäjuhla Lapualla keskiviikkona 27.7

3.5.
4

P i i r i v i i k k o. Epätietoutta vielä sen järjestämisestä.

TIEDOTUSTOIMINTA
4.1.
Tiedotteet.
Yhdistystiedote ja erillistiedotteet lähetetään s-postitse, ja tarvittaessa kirjeenä,
piirihallituksessa vaikuttaville, sekä liiton valtuustoedustajille ja varaedustajille,
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yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.
Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit välittävät tiedot yhdistysten jäsenille.
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 ilmoittamista
Paikallistapahtumasta vastaava yhdistys huolehtii tiedottamisesta maakunta- ja
paikallislehtiin informoimalla lehtien toimittajia.
Patinaan piirin tiedotusvastaava sekä yhdistykset laativat tiedotteita ja juttuja.
Paikallisradioita tiedonvälittäjänä pyritään käyttämään.

5. SUHTEET ULOSPÄIN
5.1.

Muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa. pyritään lisäämään yhteistyötä.
Evästystilaisuuksia kansanedustajille, kuntajohtajille ja eri yhdistysten
johdolle aina tarpeen mukaan.
Seniorimarssipäivä voi olla myös eri järjestöjen yhteistoimintana.

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, sekä kuuluu Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan
neuvottelukuntaan. V. 2011 puheenjohtajuus Pohjanmaan kans.senioreilla.
Kansalaisaktiivisuus on suotavaa valtiollisissa-, kunnallis- ja seurakuntavaaleissa.
6. TALOUDELLINEN TOIMINTA
6.1.

Varainhankinta
Piirin tulot kertyvät etupäässä liiton jäsenmaksupalautuksista ja KANSIOlta
saatavista kurssiavustuksista, sekä piirin itse järjestämistä tilaisuuksista.

6.2

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

6.3

Jäsenmaksut
Piirihallitus esittää, että piirin jäsenmaksua ei peritä v. 2011.
Liitto palauttaa piirille yhdistysten suorittamasta jäsenmaksusta 1,40 e / jäsen
sen jälkeen, kun kaikki piirin yhdistykset ovat suorittaneet jäsenmaksunsa
liitolle. Yhdistysten on ilmoitettava tarkistettu jäsenmäärä vuoden vaihteessa.

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. Käy-
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tössä on puheenjohtajan kotiosoite.
Kertynyt arkisto v. 2007 asti on sijoitettu Maakunta-arkistoon Vaasassa.
Sihteeri täydentää arkistoa vuosittain.

7.2.

Muu yhdistystoiminta
Senioriliitto painottaa lähimmäistyötä, sekä erityisesti edunvalvontaa v 2011.
.Lähimmäistyön kohteina voivat olla eri laitokset tai yksittäiset ihmiset.
Lähimmäis- ja vanhustyönvastaava valitaan vuosittain piirihallituksessa.

7.3.

S e n i o r i l i i t o n v u o d e n 2011 t e e m a
„YHDESSÄOLOA JA EDUNVALVONTAA - JO 40 VUOTTA”
On hyvä pitää mielessä aikaisempiakin teemoja:
2006 ”Seniorit vaikuttajina”
2007 ”Liiku enemmän, luulet vähemmän”
2008 ”Enemmän ystäviä – vähemmän yksin”
2009 ”Senioreissa nuortuu”
2010 ”Seniorienergia liikkeelle”

7.4.

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 vuodelle 2011 !
Lokakuun 26 pnä 2010
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ry
Hallitus

