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Piirin Toimintasuunnitelma 2019 
 
Kokoukset: 

Pidetään sääntömääräiset kokoukset. Kevät ja Syyskokous, tarvittaessa 
voidaan pitää ylimääräinen kokous. Piirihallitus kokoontuu 7 kertaa 
vuoden aikana. Työvaliokunta ja joululehtitoimikunta pitävät 10 
kokoontumista vuodessa. Valitut kokousedustajat edustavat piiriä 
Eläkeliiton kokouksissa. Piirin edustaja käy yhdistysten kevät - ja 
syyskokouksissa, tuomassa piirin tervehdyksen yhdistyksiin. 

 
Yhdistysten jäsenille Suunnattu koulutus- ja muu toiminta: 

Piirin yksi tärkeä toiminta on Yhdistysten jäsenten kouluttaminen, 
jota jatketaan entisessä laajuudessa ja tarpeen mukaan voidaan 
ottaa uusia koulutus muotoja. Kolmen piirin Järjestöpäivät 
toimintamuotona ovat onnistuneet hyvin ja niitä jatketaan. 
Järjestämisvastuu v. 2019 on Karjalan piirillä. 
Yhdistysten hallitusten uusille jäsenille ja yhdistykset vahvemmiksi  
koulutukset toteutetaan, sekä tarvittaessa kotisivu koulutusta. 
Koulutukset yhdistyksille maksuttomia. 
 

Vapaaehtoistoiminta: 
Piirin vapaaehtoistyötä johtaa vapaaehtoistoiminnan vastaava. 
Vapaaehtoistoiminta on piirin tärkeimpiä toiminta muotoja. 
Vapaaehtoistoiminnan vastaava tukee yhdistysten vapaaehtoistoimintaa 
tarpeen mukaan ja toivoo yhdistysten käyttävän tätä tukea omassa 
toiminnassaan. Piirillä on vuodessa yksi koulutus-/virkistystapahtuma 
kaikille toiminnasta kiinnostuneille. 
 

Kilpailut: 
Kilpailutoimintaa järjestetään pilkki-, rantaonginta-, karaoke-, mölkky-, 
ja bocciakilpailut. Jäsenet ottavat osaa Eläkeliiton mestaruuskilpailuihin 
jotka ovat: hiihto-, pilkki-, boccia-, metsästys ammunta-, mölkky-, golf-, 
rantaonginta-, suunnistus-, karaoke- ja keilailukilpailut. Piiri tulee 
muistamaan jäseniään jotka sijoittuvat kolmen parhaan joukkoon.   
 



Liikunta: 
Piirillä on liikuntavastaavia kaksi, joita yhdistykset voivat käyttää omia 
liikunta tapahtumia suunnitellessaan. Piirin liikunta päivä pidetään 
toukokuussa ja tarpeen mukaan muitakin koulutus tapahtumia 
järjestetään. Piiri kouluttaa Lehmirannassa kursseilla liikuntavastaavia. 

 
Hengellinen toiminta: 

Piirin hengellinen päivä toukokuussa Kuusankosken kirkossa ja 
hengellinen tapahtuma. 

 
Matkat ja Retket: 

Piiri järjestää kaksi lomaviikkoa Lehmirantaan. Piiri on tilannut 
maaliskuussa 60 paikkaa ja syyskuussa 100 paikkaa. Piirin teatterimatka 
kaikille yhdistyksille lähiseudun teatteriin varataan koko teatteri piirille. 
Päätetään esitys/teatteri kun ohjelma tarjonta on käytettävissä. 
Tarvittaessa järjestetään muitakin matkoja. 
 

Tuetut lomat: 
Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry. on myöntänyt piirille 
Työt takana lomia neljä loma viikkoa. Imatran kylpylä 20-25.01. 
40 henkilöä, Lehmirannan lomakeskus 13-18.05. 40 henkilöä, 
Kylpylähotelli Kuntoranta 8 -13.07. 40 henkilöä ja KK-Verve/Lahti 
13-18.10.  30 henkilöä. 
 
 

 
Edunvalvonta: 
                    Eläkeliitto on ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien 
                     arvostettu puolustaja ja ikäystävällisen Suomen rakentaja.      

Piirin toiminnan tarkoituksena on eläkeläisten henkisten ja aineellisten 
etujen valvominen. Lisäksi tavoitteena on edistää ko. henkilöiden 
sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Arvot: Inhimillisyys, Ikäystävällisyys, Tasa-arvo, Yhteisvastuu ja 
Osallisuus.  
Edunvalvonnan piiri hoitaa yhteistyössä Kymen Eevan kautta, johon piiri  
on valinnut omat kaksi edustajaa. Edunvalvonta on noussut Eläkeliiton 
tärkeäksi toimintamuodoksi, jota se hoitaa valtakunnan tasolla  
eläkeläisjärjestöjen yhteistyöjärjestön Eetun kanssa. Eetuun kuuluu  
kuusi eläkeläisjärjestöä. Eläkeliitto on näistä suurin eläkeläisjärjestö. 
     



Juhlat: 
Kesäkuussa on piirin perinteiset kesäjuhlat. Piiri osallistuu yhdistysten 
vuosijuhliin, jos niitä on toimintavuodella. 

 
Talous: 

Piirin talouden tukijalka on joululehden julkaisu vuosittain. 
Joululehti kattaa suurimman osaksi piirin menot. Ilman joululehden 
tuottoa ei piirin talous kestäisi vuotuisia menoja. Siksi yhdistysten  
myyntipanos on erittäin tärkeä, joka on ainoa lehden 
markkinointikanava. Lehden myynti- ja ilmoitusten hankinta tukee 
yhdistystenkin taloutta, sillä puolet lehden myyntihinnasta ja 40% 
ilmoituksista jää yhdistyksille. Pienimuotoisempaa tuottoa syntyy tarvike 
välityksestä yhdistyksille, juhlista ja kilpailuista. Suurimmat menot 
syntyvät hallintomenoista ja koulutus toiminnasta.  

 
Tiedottaminen: 

Piiri tiedottaa toiminnastaan Piirihallituksen jäsenten kautta 
yhdistyksille, piirihallitusten kokouksissa, ja sähköpostitse. 
EL Sanomissa järjestöpalstalla ajankohtaiset tapahtumat kuusi kertaa 
vuodessa. piirin kotisivulla www.kymenlaakso.elakeliitto.fi on jatkuvasti  
piirin tulevista ja menneistä tapahtumista kuvia & juttuja.  Kotisivun  
ylläpidosta vastaa piirin kotisivu vastaava Jukka Nojonen. 
 

 

http://www.kymenlaakso.elakeliitto.fi/

