TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2015
32. 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.
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri tukee yhdistyksiä panostamalla erityisesti
toimihenkilöiden koulutukseen. KANSIO-kirjauksien merkitys korostuu piirissä ja yhdistyksissä taloudellisistakin syistä. Kirjausvastuullisia rohkaistaan sähköiseen kirjaukseen TIRAMISUN kautta.
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri tukee yhdistyksiä jäsenhankinnassa. Tulevat
eläkeläiset ovat tottuneita verkkopalveluiden käyttäjiä. Piirin ja yhdistysten verkkosivut ovat yksi tapa rekrytoida uusia jäseniä. Piirin hallitus valvoo, että piirin verkkosivut antavat oikean kuvan piirin toiminnasta, ne täyttävät Kansallisen senioriliiton
verkkosivuille asettamat vaatimukset ja ovat visuaaliselta ulkonäöltään houkuttelevat.
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri tarvittaessa neuvoo ja opastaa yhdistyksiä yhdistysten verkkosivujen ylläpidossa. Realistisena tavoitteena on saavuttaa 3180 jäsenen
raja v. 2015 loppuun mennessä.
Sähköpostin käyttö kehittyy koko ajan. Sähköposti on nopein ja halvin tapa yhteydenpitoon ja tiedonvälitykseen. Pohjanmaan kansallinen senioripiiri toivoo, että mahdollisimman monella yhdistyksen toimihenkilöllä on internetyhteys ja sähköposti.
Kansallisen senioriliiton liittokokous hyväksyi Vaasassa 12.6.2014 liiton teemaksi
Seniorit – iloista ikääntymistä.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1.
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään Ilmajoella.
Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään Jalasjärvellä.
2.2.

Piirihallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa 2008 päätettyjen periaatteiden
mukaisesti. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Piirihallituksen pöytäkirjat
lähetetään piirihallituksen jäsenille, hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeutta käyttäville
sekä piirin edustajille ja varaedustajille liiton valtuustossa.

2.3.

K o u l u t u s- j a k u r s s i t o i m i n t a
¤ Toimihenkilöpäivä: Ylihärmä
¤ Suunnitteluseminaari: Kokkola
¤ Muuta piiritason koulutusta vuoden aikana tarpeen mukaan:
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senioritanssi-, yhdistysten vertaisohjaajille, kansiokoulutusta (Tiramisu-järjestelmä)
sekä yhdistysten verkkosivuvastaaville.
¤ Piirin hallitus päättää osallistumisesta Senioriliiton järjestämään ja kustantamaan
koulutukseen.
2.4.

Jäsenyhdistykset
Jäsenyhdistykset tekevät sitä perustyötä, jolla yksittäinen jäsen saadaan motivoitua ja
kiinnostumaan senioriyhdistystoiminnasta sekä aktivoitua osallistumaan. Piiri tukee
yhdistyksiä tässä tärkeässä työssä. Piirin tilaisuudet ovat avoimia kaikille yhdistysten
jäsenille. On toivottavaa, että piirin tilaisuuksiin osallistutaan runsain joukoin.
Yhdistykset voivat kutsua tilaisuuksiinsa piirin vertaisohjaajien ohjaajan, koulutusvastaavan, liittohallituksen jäsenen tai liittovaltuutettuja. Tällöin yhdistys vastaa näiden
henkilöiden matka- ym. muista kustannuksista.
Piirin puheenjohtaja tai piirisihteeri osallistuu pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksiin.
Piiri vastaa puheenjohtajan ja piirisihteerin kustannuksista.

3.

HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
3.1.
Yhdistysvierailut
Yhdistyksiä kannustetaan yhteistoimintaan, mikä virkistää, antaa uusia ideoita
toimintaan ja tutustuttaa senioreita keskenään. Tärkeää on oppia toisilta hyviä käytänteitä.
.
3.2.
Piirivierailut
Kolmen piirin tapaaminen Pohjanmaan, Oulun ja Lapin senioripiirien kesken toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava piirivierailu järjestetään v. 2015. Järjestämisvastuussa on Oulun kansallinen senioripiiri.

3.3.

3.4

Liikunta
¤ Liikuntapäivä: Kauhajoki
¤ Piirin Seniorigolf-mestaruuskilpailut: Ähtäri
¤ Piirin keilailu-mestaruuskilpailu: Seinäjoki

Juhlatoiminta
¤ Kirkkopyhä: Kurikka
¤ Piirin kesäjuhla: Lapua

3.5.
4
4.1.

P i i r i v i i k k o a ei järjestetä v. 2015.
TIEDOTUSTOIMINTA

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. Taskukalenterin sisällöstä päättää piirin hallitus.
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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.

Yhteistyö eläkeläisjärjestöjen kanssa
Muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. Pohjanmaan
eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan puitteissa. Yhdistyksiä kannustetaan yhteistyöhön muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa omalla paikkakunnallaan.

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.
Vaikka Pohjanmaan kansallinen senioripiiri ja sen yhdistykset ovat poliittisesti sitoutumattomia, niin piiri kannustaa yksittäisiä jäseniä osallistumaan valtiollisiin vaaleihin
sekä kunta- ja kirkollisvaaleihin. Seurataan aktiivisesti vanhuspalvelulain käsittelyn
edistymistä ja tarvittaessa koulutetaan vanhus-, eläkeläis- tai muuhun vastaavaan neuvostoon valittuja henkilöitä.
6. TALOUDELLINEN TOIMINTA
6.1.
Varainhankinta
Piirin tulot kertyvät etupäässä liiton jäsenmaksupalautuksesta ja KANSIO:lta
saatavista opintotukiavustuksista. Liitto palauttaa piirille yhdistysten suorittamista jäsenmaksuista alkuvuodesta sen jälkeen, kun kaikki piirin yhdistykset ovat suorittaneet jäsenmaksunsa liitolle. V. 2014 palautus oli 1,4 €/jäsen. Jäsenmaksupalautus,
1,4 €/jäsen, on talousarvion pohjana. Yhdistysten on ilmoitettava tarkistettu jäsenmäärä edellisen vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisesti.
6.2

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

6.3

Jäsenmaksut
Piiri ei peri jäsenmaksua v. 2015.

6.4.

Talousarvio
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. Piirin
osoitteena on puheenjohtajan kotiosoite.
Kertynyt arkisto sijoitetaan Maakunta-arkistoon Vaasassa.
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7.2.

Muu yhdistystoiminta
Senioriliitto painottaa.
1. Jäsenhankintaa
2. Kerhojen ja muiden tapahtumien kirjaamista
3. Vapaaehtoistoimijoiden määrän kirjaamista

7.3.

Tapahtumien järjestämisestä
Isäntäyhdistys, joka järjestää tapahtuman, vastaa paikallisesti tilaisuudesta
ja saa vastineeksi kertyneen tuoton (tai tappion).
Ohjelmien laadinnassa auttaa piirihallitus, joka myös avustaa ohjelmasuorittajien
hankinnassa, tarvittaessa.
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