Kansallinen senioriliitto ry
VISIO 2020: Suomen kiinnostavin senioritoimija
TOIMINTA-AJATUS: Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja
Kotkan seniorit ry: TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Päämäärät ja vaikutukset
1. Olemme edelläkävijöitä
nettiasioissa

2. Vähennämme yksinäisyyttä ja
autamme enemmän

Tavoitteet
Yhdistyksen nettisivut uudistetaan ja
ovat runsaassa käytössä

Toimenpiteet ja tuotokset 2019
Jatketaan nettisivujen uudistamista ja
ajankohtaisena pitämistä.

Tulosmittarit 2019
Nettisivujen kävijämäärä on kasvanut 20
% loppuvuoteen mennessä.

Jäsenten sähköpostiosoitteitten määrä
kasvaa

Yhdistys auttaa jäseniään avaamaan
sähköpostin ja opettaa sen käytössä.

Sähköpostilisten jäsenten määrä on
lisääntynyt 20 % vuoden 2019 loppuun
mennessä.

Laskutus muutetaan sähköiseksi

Kaikki yhdistyksen maksut hoidetaan
netin kautta ja yhdistyksellä on käytössä
viitteellinen laskutus.

Jäsenten nettitaidot lisääntyvät

Jatketaan nettikoulutuksen tarjoamista
ja aloitetaan nettitutortoiminta
yhdistyksen jäsenille.
Järjestetään kuukusilounaita kerran
kuussa.

Kaikissa yhdistyksen maksuissa
käytetään viitettä vuoden loppuun
mennessä ja jäsenmaksut toimitetaan
sähköisesti kaikille, joilla on
sähköpostiosoite.
Yhä useampi yhdistyksen jäsen osaa
käyttää nettiä asioidessaan yhdistyksen
kanssa.
Kuukusilounaita on järjestetty
kuukusittain.

Perustetaan kerhoja jäsenten toiveiden
mukaisesti.

Jäsenet ovat tyytyväisiä kerhotarjontaan
ja niiden kävijämäärä on runsasta.

Hallituksen jäsenet toivottavat tulijat
tervetulleiksi kuukusitapaamisiin ja
kuukusilounaalle jo ovella.

Jäsenten tyytyväisyys toimintaan on
lisääntynyt (jäsenkysely).

Aloitetaan yhdistyksen oma
ystäväpalvelutoiminta.

Jäsenten yksinäisyyden tunne on
vähentynyt ja mahdollisuus sosiaaliseen
kanssakäymiseen lisääntynyt
(jäsenkysely).

Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen jäsenet ovat tietoisia

Jäsenten yksinäisyyden tunne vähenee
Jäsenten mahdollisuus sosiaaliseen
kanssakäymiseen lisääntyy

3. Toimimme avoimesti ja

Yhdistyksen tapahtumat ovat jäsenten
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houkuttelevasti

tiedossa ja osallistuminen niihin
lisääntyy.
Yhdistyksen tunnettavuus lisääntyy.

4. Järjestömme vahvistuu ja mehenki paranee

5. Edunvalvontatyömme on
tehokasta ja näkyvää

Yhdistys saa uusia jäseniä.

kuukusitapaamisissa, Ankkurissa,
kotisivuilla ja Facebookissa sekä
sähköpostilla jäsenille.
Jatketaan Ankkurin jäsenpalstalla
tiedottamista.
Tehdään juttu esim. kerhojen
toiminnasta Ankkuriin ja
Kymensanomien Keskiviikko julkaisuun
Yhdistys osallistuu erilaisiin tempauksiin
joissa voi esitellä yhdistyksen toimintaa
ja jakaa liittymislomakkeita.

Jäsenet ovat tyytyväisiä yhdistyksen
toimintaan ja kokevat sen omakseen.

Jäsenkysely. Toimintamittarit.

Yhdistys seuraa aktiivisesti liiton laatimia
kannanottoja.

Tiedotetaan yhdistyksen
kuukausitapaamisissa liiton
edunvalvontatyöstä.

yhdistyksen järjestämästä toiminnasta ja
jäsenten osallistuminen toimintaan on
lisääntynyt (läsnäolijoiden kirjaus)
Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyy
tunnettavuuden myötä (jäsenkysely).

Yhdistyksen jäsenmäärä on vuoden
lopussa 600 henkeä.

Yhdistykseen tyytyväisten määrä on
korkea. Aktiivisten jäsenten määrä on
lisääntynyt.
Tiedotusten määrä vuonna 2019.

Kutsutaan esitelmöijäksi
kuukausitapaamiseen liiton
puheenjohtaja tms.
Yhdistyksen toiminta on tehokasta ja
näkyvää niissä järjestöissä joissa yhdistys
on mukana.
Hallitus 2018

Yhdistyksellä on aktiivinen edustaja
niissä järjestöissä, joihin yhdistys kuuluu.

Yhdistyksellä on oman edustaja
järjestöissä joihin yhdistys kuuluu.

