
 

 

Piirin Toimintasuunnitelma 2021 
 
Edunvalvonta 
  

Eläkeliitto on ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksienarvostettu 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. 
Piiri tulee kiinnittämään myöskin huomiota nuorenpien eläkeläisten edunvalvontaan. 
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. 
Eläkeliitossa on vanhusasiamies Irene Vuorisalo. 

 
Kokoukset 
 

Virallinen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keväällä ja syyskokous syksyllä. 
Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen kokous. Piirihallituksen kokouksia järjestetään 6–7 
kertaa vuoden aikana. 
 Piiri hallitus voi tarvittaessa nimetä toimikuntia. Valitut kokousedustajat edustavat piiriä 
Eläkeliiton kokouksissa. Piirihallitus ja voivat pitää kokoukset etäosallistumiskokouksena, 
josta mainitaan kokouskutsussa. 

 
Yhdistysten jäsenille suunnattu koulutus- ja muu toiminta 
 

Piirin yksi tärkeä toiminta on Yhdistysten jäsenten kouluttaminen, jota jatketaan ja 
tarvittaessa lisätään uusia koulutus muotoja. Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
piirien yhteiset järjestöpäivät toimintamuotona ovat onnistuneet hyvin ja niitä jatketaan. 
Järjestämisvastuu vuonna 2020 on Kymenlaakson piirillä ja vuonna 2021 Etelä-Savon piirillä. 
Järjestöpäivin ohjelma suunnitellaan monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi.  
Koulutustoimintaa suunnataan yhdistysten hallitusten uusille jäsenille, vapaaehtois- ja 
matkavastaaville. Lisäksi järjestetään koulutusta/palaveriä eri ryhmille. 
Piirin koulutukset yhdistyksille ovat maksuttomia. 
 
 
 



Vapaaehtoistoiminta 
 

Piirin vapaaehtoistyötä johtaa vapaaehtoistoiminnan vastaava. 
Vapaaehtoistoiminta on piirin tärkeimpiä toimintamuotoja. 
Vapaaehtoistoiminnan vastaava tukee yhdistysten vapaaehtoistoimintaatarpeen mukaan ja 
toivoo yhdistysten käyttävän tätä tukea omassa toiminnassaan. Piirillä on vuodessa yksi 
koulutus- ja virkistystapahtuma kaikille toiminnasta kiinnostuneille. 

 
Kilpailut 
 

Piiri järjestää kilpailutoimintaa pilkki-, rantaonginta-, karaoke-, golf-, mölkky- ja 
boccialajeihin.  
Jäsenet voivat ottaa osaa seuraaviin Eläkeliiton järjestämiin mestaruuskilpailuihin: hiihto-, 
pilkki-, boccia-, metsästys ammunta-, mölkky-, golf-, rantaonginta-, suunnistus-, karaoke- 
lentopallo- metsätaito-, ja keilailukilpailut. Piiri muistaa jäseniään, jotka sijoittuvat kolmen 
parhaan joukkoon em. lajeissa. 
Piirille on myönnetty EL-Liiton 2021 maastohiihtomestaruus kilpailut. 

 
Liikunta 
 

Piirillä on liikuntavastaava, jota yhdistykset voivat käyttää omia liikunta tapahtumia 
suunnittelussa. Piirin virike ja liikunta päivä pidetään kesäkuussa ja tarpeen mukaan 
järjestetään muitakin liikunta tapahtumia. Piirin liikuntavastaava voi osallistua piirin 
kustannuksella Lehmirannassa järjestettäviin liikuntavastaavien kursseihin. 

 
Hengellinen toiminta 
 

Piirin hengellinen päivä on toukokuussa Marian Kirkossa Haminassa ja hengellinen 
tapahtuma elokuussa. 

 
Matkat ja retket 
 

Piiri järjestää kaksi lomaviikkoa Lehmirantaan. Piiri on tilannut/tilaa huhtikuussa 50 paikkaa 
ja syksyllä 80 paikkaa.  

 
Tuetut lomat 
 

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry myöntänee piirille ”Työt takana” lomia kaksi loma 
viikkoa, josta toinen keväällä ja toinen syksyllä.  

 
     

Juhlat 
 

Piiri järjestää perinteiset kesäjuhlat ja osallistuu yhdistysten vuosijuhliin, 
jos niitä on toimivuodella. 

 



Talous 
 

Tulot: kesäjuhla, piirin jäsenmaksu ja tarvike myynti.  
Suurimmat menot syntyvät hallintomenoista ja koulutus toiminnasta. 
Eräänä tulonhankinta mahdollisuutena on pidetty juhlatilaisuuksien tai tapahtuminen 
järjestämistä esim. kesä- ja jouluaikaan yhdessä yhdistysten kanssa, joihin tilaisuuksiin 
kutsuttaisiin laaja-alaisesti ihmisiä muitakin kuin eläkeliittoon kuuluvia ihmisiä. 
 

 
Tiedottaminen 
 

Piiri tiedottaa toiminnastaan piirihallituksen jäsenten kautta yhdistyksille piirihallitusten 
kokouksissa ja sähköpostitse. 
EL Sanomissa järjestöpalstalla on ajankohtaiset tapahtumat kuusi kertaa vuodessa. Piirin 
verkkosivuilla www.kymenlaakso.elakeliitto.fi on jatkuvasti tietoa piirin tulevista 
tapahtumista. Piiri panostaa vuonna 2021 verkkosivujen ylläpitoon. Tiedotuksesta vastaa 
piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä piirihallituksen kanssa. 
Facebook-sivujen ylläpitoa ja tiedottamista parannetaan. 

 

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

