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Senioripiirien hallituksille
Senioriyhdistysten hallituksille
Jäsenkysely 2018 ja liiton strategia 2018-20

Materiaalia vuoden 2019 toimintasuunnitelmien laadinnan tueksi
Kansallinen senioriliitto ry:n jäsenkysely 2018 on valmistunut. Juhani Pehkosen kyselystämme
laatima raportti löytyy nyt nettisivujemme senioriliitto.fi työryhmätilasta.
Jos Sinulla ei ole tunnuksia työryhmätilaan, tai et tiedä miten sitä käytetään, lisätietoja antaa järjestösihteeri
Pia Nyman pia.nyman@senioriliitto.fi
Jäsenkyselyn raportti on tarkoitettu pääosin piirihallitusten ja senioriyhdistysten hallitusten sisäiseen
suunnittelukäyttöön. Raportin loppuosassa olevia liitekuvioita ja vastaajien taustatietoja ei ole tarkoitettu
laajempaan levitykseen. Raportin painettua versiota lähetetään ensi viikolla kuhunkin piiriin ja
senioriyhdistykseen kolme kappaletta; puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja sihteerille.
Jäsenkyselyn ja siitä laaditun raportin tarkoituksena on tukea liiton, piirijärjestöjen ja senioriyhdistysten
toiminnan suunnittelua ja kehittämistä tulevien kahden vuoden ajan. Seuraava vastaava kyselytutkimus on
tarkoitus toteuttaa vuonna 2020. Silloin alkaa uusi liittokokouskausi ja on aika uusia myös liiton strategia.
Toivon, että liittomme 15 piirijärjestöä ja 165 senioriyhdistystä käsittelevät nyt valmistunutta raporttia
hallituksensa kokouksissa. Ajankohta tähän on mitä parhain juuri nyt, sillä nyt on aika tehdä ensi vuoden
toimintasuunnitelma valmiiksi!
Kyselyä voi hyödyntää myöhemminkin: aina silloin kun valmistelussa ovat tulevat tapahtumat ja toiminta.
Raportista saa tietoa siitä minkälaista toimintaa jäsenet yhdistyksiin haluavat. Jäsenistö sai ottaa kyselyssä
kantaa järjestötoiminnan eri muotoihin liitto-, piiri- ja yhdistystasolla, kuten mm. edunvalvonnan, viestinnän ja
koulutuksen sisältöön. Kysymyksiä oli runsaasti myös esimerkiksi jäsenten harrastuksista ja matkailusta.

Liittohallitus hyväksyi senioriliiton strategian vuosille 2018-20 viime keväänä. Strategiaan
sisältyvät visio, toiminta-ajatus ja strategiset päämäärät. Myös nämä liiton keskeiset asiakirjat ovat luettavissa
nettisivujemme senioriliitto.fi työryhmätilassa. Lähetämme strategian pääkohtia havainnollistavan kuvan
piirien ja senioriyhdistysten käyttöön ensi viikolla samassa kuoressa edellä mainitun jäsenkyselyn kanssa.
Oman piirinne ja senioriyhdistyksenne strategian, tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman laadintaa varten
työryhmätilasta löytyy myös lomake, jota voitte käyttää apuna päättäessänne konkreettisten tulostavoitteiden
asettamisesta. Siitäkin lähetetään kopio samassa kuoressa jäsenkyselyn kanssa.
Edellä mainitusta jäsenkyselystä tehtyä raporttia ja liiton strategiapapereita voidaan käsitellä senioripiireissä ja
senioriyhdistyksissä samoissa kokouksissa ja tilaisuuksissa. Sekä jäsenkyselyä että strategiaa voi käyttää
apuvälineinä piirin ja yhdistyksen oman strategian ja toimintasuunnitelman laadinnassa.
Senioriliiton tyyppisessä laajassa kansalaisjärjestössä hyvä strategia antaa virikkeitä paikallisen tason
yhdistystoiminnan uudistamiselle. Liiton asettamat strategiset päämäärät voivat toimia erinomaisena
työkalupakkina oman yhdistyksen toiminnan piristämiselle.
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Liiton jäsenyhdistysten hallitusten toivotaan pohtivan tänä syksynä sitä, miten juuri omalla alueella voitaisiin
soveltaa asetettuja päämääriä. Asiaa edistäisi se, että strategian jatkojalostaminen yhdistyksen käyttöön
annetaan jollekin yhdistyksen hallituksen jäsenistä valmisteltavaksi.

Senioriliiton tavoite on strategian 2018-20 vision mukaan olla ”Suomen kiinnostavin
senioritoimija”. Rima on siis korkealla. Jotta visio toteutuu, piirien ja senioriyhdistysten tulee nyt asettaa
itselleen sama tavoite. Sama koskee liiton toiminta-ajatusta ja strategian viittä päämäärää.
Liiton toiminta-ajatus on vuoden 2020 loppuun asti:
”Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja”.
Toiminta-ajatus alleviivaa sitä, että yhdistystoimintamme mahdollistaa uudet ja erilaiset toimintamuodot.
Samassa yhdistyksessä voi ja pitää olla jokaiselle jotakin. Uusia toteuttajia etsitään ja heille halutaan antaa
mahdollisuus toteuttaa toimintaa, joka vetää mukaan senioreita, joita ei olla aiemmin tavoitettu yhdistysten
ulkopuolelta tai nykyisestä jäsenkunnasta.
STRATEGIA 2018-20 JAKAUTUU VIITEEN keskeiseen päämäärään. Ne ovat seuraavat:
1. Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa
2. Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän
3. Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti
4. Järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee
5. Edunvalvonta- työmme on tehokasta ja näkyvää
Näiden viiden päämäärän sisältöä ja tarkoitusta tulee nyt pohtia paikallisissa senioriyhdistyksissä ja
piirijärjestöissä. Päämääristä on tarkoitus johtaa konkreettisia toimenpiteitä ja tulostavoitteita.
Toimenpiteitä ja tulosmittareita laaditaan vastaamalla päämääriin ja esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Mitä edelläkävijyys nettiasioissa tarkoittaa juuri meidän alueellamme? Mitkä ovat esimerkiksi ne kolme
konkreettista digi-maailmaan ja sosiaalisen median käyttöön liittyvää tulostavoitetta, jotka haluamme
paikkakunnallamme saavuttaa. Entä miten me voimme konkreettisesti vähentää senioreiden yksinäisyyttä
juuri meidän paikkakunnallamme? Ja miten me voisimme auttaa enemmän ikääntyneitä ihmisiä, jotka tukea
tarvitsevat?
Päämääristä johdettujen toimenpiteiden on hyvä olla mahdollisimman konkreettisia, jotta niiden toteutumisen
seuraaminen tulosmittareiden avulla on sekä mahdollista että kannustavaa.

Toivotan kaikille mukavaa ja haasteellista syyskautta!
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