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Varsinais-Suomen kansallisen senioripiirin 
toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 
 
Yleistä 
 
Noudatamme piirin toiminnassa Senioriliiton visiota ja toiminta-ajatusta. Pyrimme ottamaan 
piirin toiminnassa huomioon liiton strategiset tavoitteet. Vuoden 2023 toiminnan teemana 
jatkuu Rohkeasti tulevaisuuteen. 

 
Piirin tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä ja liiton välisenä yhdyssiteenä, tukea 
jäsenyhdistystensä toimintaa esim. järjestämällä yhdistystensä jäsenille koulutusta, 
neuvoa ja opastaa eri asioissa, toimia ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena 
edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin, olla puolueisiin 
kuulumaton ja noudattaa liiton hyväksymiä arvoja. 

 
Järjestötoiminta 
 
Koulutukset 
 
Koulutuksen avulla senioriemme osaaminen ja taidot lisääntyvät. Uudet toimijat oppivat 
järjestömme toiminnasta. Piiristä osallistutaan liiton järjestämiin koulutuksiin tarpeen mukaan. 
 
Piiri järjestää omia koulutuksia yhdistystensä jäsenille vuonna 2023 mm. 
toimihenkilökoulutuksen tammikuussa, Kilta-koulutusta yhdistysten eri toimihenkilöille 
tarvittaessa, tietoturvakoulutusta, Facebookin koulutusta yhdistysten toimijoille sekä muuta 
koulutusta tarpeen mukaan. Liiton järjestämä Kilta-kahvilatoiminta täydentää piirin koulutusta.  
 
Piiri käynnistää uudenlaisen koulutuksen yhdistysten uusille jäsenille, lähinnä 50- ja 60-
luvuilla syntyneille tarjoten heille mahdollisuuden kouluttautua piirin ja yhdistysten 
vapaaehtoistoimijoiksi.. Näin voimme vahvistaa piirin ja yhdistysten voimavaroja.  
 
Piiri järjestää myös yhdistysten matkavastaaville koulutuksen, jossa käydään lävitse 
huomioon otettavia asioita ryhmämatkoja järjestettäessä. Tavoitteena on lisätä 
suunnitelmallisuutta piirin sisällä sekä saada matkat taloudellisesti mahdollisimman hyvin 
hoidettua. Toteutus alkuvuodesta 2023. 
 
Pyrimme järjestämään myös edunvalvonnan koulutuksia, yksi sellainen olisi piirin 
kehittämispäivän yhteydessä. 
 
Liitto järjestää yhdessä piirin kanssa motivaatiopäivän olemassa olevien kerhojen ohjaajille. 

 
Jäsenhankinta 
 
Tavoitteena on toimia siten, että saamme lisää jäseniksi erityisesti nuorempia senioreita. Piiri 
kannustaa yhdistyksiä aktiiviseen jäsenhankintaan. 
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Kokoukset 
 
Vuosi 2023 on senioriliiton liittokokousvuosi. Liittokokous pidetään 6.-8.6.2023 
Savonlinnassa. Liittokokous valitsee tällä kertaa liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja 
valtuuston puheenjohtajan sekä uuden valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Piiri osallistuu 
liittokokoukseen ja järjestää sinne yhteiskuljetuksen. 
 
Piirin sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun 15.päivänä ja 
syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Piiri tai joku yhdistyksistä järjestää nämä 
kokoukset joko lähi- tai etäkokouksina. 

 
Piirihallitukseen kuuluu kolmetoista (13) edustajaa, yksi kustakin jäsenyhdistyksestä. 
Piirihallitus kokoontuu tarpeen mukaan 5-6 kertaa toimintavuoden aikana. Piirihallituksen 
jäsenten edellytetään olevan paikalla piirihallituksen kokouksessa tai ollessaan itse estynyt, 
lähettämään varaedustajan paikalle. Etäkokouksia pidetään tarvittaessa. 
 
Työvaliokunta valmistelee piirihallituksen kokoukset sekä muut piirin tilaisuudet ja 
kokoontuu tarpeen mukaan. Työvaliokunta laatii kokouksistaan muistion.  
 
 

Matkat ja tapahtumat 
 
Mahdollisesti talvella järjestetään piirin pilkkikisa, ja Salo järjestää piirin 
keilamestaruuskilpailun tiistaina 7.2.2023. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Liiton liikuntapäivää vietetään toukokuun alussa. Jokaisen yhdistyksen toivotaan 
toteuttavan liikuntapäivän. 
 
Kesällä 2023 piiri tai joku yhdistyksistä järjestää piirin kotiseutupäivän, kulttuuripäivän tai 
kirkkopäivän. 
 
Järjestetään piirin matkavastaavien ja matkatoimistojen yhteinen tilaisuus, jossa matkoja 
järjestävät tarjoavat vaihtoehtojaan. Tämä toteutetaan syys-lokakuussa etänä tai 
lähitapaamisena. 
 
Piiri järjestää yhteisen matkan joko ulkomaille tai Lappiin. Kohde ja ajankohta päätetään sen 
jälkeen, kun liitto on julkistanut omat vuoden 2023 matkakohteensa. 
 

Viestintä 
 
Piiri käyttää viestinnässään lähinnä sähköpostia, jäsenrekisteriä, piirin Facebook- ja 
nettisivuja sekä Patina-lehteä. Toivoisimme yhdistysten aktivoituvan Facebookin käytössä. 
Ne yhdistykset joilta Facebook vielä puuttuu, voisivat pohtia sen käyttöön ottamista. Piirin 
erillinen viestintäsuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä. 
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Yhteistyö ja edunvalvonta 
 
Uudet hyvinvointialueet aloittavat työnsä 1.1.2023. Uudistuksen seuranta piirin alueella on 
tärkeää. 
 
Piiri toimii yhteistyössä mm. seuraavien organisaatioiden kanssa Maakuntaliitto, Pikku-Eetu 
eli Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta sekä Vanhustyön keskusliitto.  
 
Tiivistetään yhteistyötä edunvalvonnan kannalta keskeisten verkostojen kanssa. 
 
Piirin yhteistyökumppaneita ovat mm. Viking Line, Turun Messukeskus, Tallink-Silja ja 
Matkapojat. 
 
 

Talous 
 
Piiri ei peri jäsenmaksua yhdistyksiltä, mutta liitto maksaa piirille toimintatukea ja 
koulutusavustuksia. Yhdistykset voivat anoa piiriltä toimintatukea. 
 
Piiri anoo STEAn järjestöavustusta ensi vuodelle 2000 €. Avustuksen käyttökohteena olisi 
laajennetun piirihallituksen yhden päivän mittainen kehittämispäivä, mahdollisesti elokuussa 
2023. 
 
Piirin taloudesta laadittu erillinen talousarvio vuodelle 2023 on tämän toimintasuunnitelman 
liitteenä. 
 
 
 

Muu toiminta 
 
Syksyllä 2023 paikallisyhdistykset ja piiri hyväksyvät ja ottavat käyttöön uudet säännöt. 
 
Piiri palkitsee vuoden lopussa Vuoden yhdistyksen rahapalkinnolla (500 €). Yhdistykset 
voivat hakea Vuoden yhdistys -arvoa raportoimalla piirihallitukselle yhdistyksensä 
toiminnasta. 
 
Piiri ehdottaa senioriliitolle ”vuoden senioriyhdistystä” Varsinais-Suomen piirin alueelta. 
 
Piiri järjestää vuoden 2023 aikana piirihallituksen jäsenille kehittämispäivän, jossa on 
tarkoitus käydä keskustelua piirin ja yhdistysten toiminnasta sekä suunnitella vuoden 2024 
toimintaa. 
 
Teams- sovellusta käytetään kokouksissa, tapaamisissa, kerhoissa ja erilaisissa 
tapahtumissa koko piirin alueella soveltuvuuden ja tarpeen mukaan. 


