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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Yleistä
Toimintasuunnitelman perusteet
Eläkkeensaajien Kymen piirin tarkoituksena on jäsenjärjestöjen alueellisena
järjestönä toimia eläkkeensaajien edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen
oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, luoda edellytyksiä sosiaaliseen
kanssakäymiseen, kannustaa itsensä jatkuvaan kehittämiseen kautta koko
elämänkaaren sekä tarjota mahdollisuuksia monimuotoiseen kulttuuri – ja
harrastustoimintaan.
Toimintasuunnitelma perustuu liiton ja piirin sääntöihin, kesäkuussa 2017
pidetyn liittokokouksen hyväksymään toimintaohjelmaan liittokokouskaudelle
2017 -2021, järjestötoiminnan ohjelmaan Täyttä Elämää yhdistyksissä sekä
elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan, päivitettyyn viestintäsuunnitelmaan
ja muihin liittokokouspäätöksiin sekä liiton ja piirin hallinnon päätöksiin.
Piirin tavoitteena on, edunvalvonnan lisäksi, tarjota mielekkäät toimintaraamit
21:lleyhdistykselle piirinsä alueella niin, että eläkeläiset voivat nauttia
täysipainoisesti työelämänsä jälkeisistä vuosistaan, mahdollisesti elää
elämänsä parasta aikaa. Täyttä elämää - hyvässä seurassa, Piiri tuottaa
osaamisresursseja yhdistyksilleen ja yhdistykset tuottavat palveluja
jäsenilleen.
Liiton viestintästrategian tavoitemielikuvan mukaisesti Eläkkeensaajien
Keskusliitto EKL ry on yhteiskuntamme vahva ja osaava vaikuttaja. Se toimii
aktiivisesti eläkkeensaajien etuuksien turvaamiseksi. Liiton toiminta uudistuu
ajan tarpeiden myötä ja se reagoi jäsentensä tarpeisiin nopeasti ja joustavasti
Erityistä tulevana toimintavuonna
Suomen 38. eduskuntavaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan
kaudelle 2019 – 2023. Vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019
(ennakkoäänestys kotimaassa 3. – 9.4.2019 ja ulkomailla 3.- 6.4.2019)
Europarlamenttivaalit suomessa 26.5.2019. Suomesta EP:n jäseniä valitaan
13. Tämän hetkisen tiedon mukaan vuodelta 2017 siirtyneet maakuntavaalit
pidetään europarlamenttivaalien yhteydessä.
Liittokokouspäätösten toimenpanon osalta on keskeistä liiton – piirin – ja
yhdistysten toimintastrategian työstäminen alkuvuoden ajan.
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Jäsenhankinta
Toimintavuonna kiinnitetään erityistä huomiota liiton ja yhdistysten
jäsenhankintaan sekä tiedottamisen kehittämiseen. Piirien hallituksille ja
piirien jäsenyhdistysten puheenjohtajille sekä tiedottajille järjestetään liiton
toimesta niiden oman viestinnän kehittämispäivä
Eläkeläisjärjestöjen yhteistyö
Valtakunnallinen eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:llä on oma
taloussuunnitelma ja talousarvio. Edunvalvontaa EETU ry:n puitteissa
harjoitetaan sen jäsenjärjestöjen yhteisesti sopimissa asioissa.
Vuonna 2019 EETU ry:n puheenjohtajajärjestönä toimii Kansallinen
senioriliitto ry.
Kymenlaaksossa on EEVA eläkeläisten yhteistyö elin ja jatkaa hyvin
alkanutta toimintaa.
KOKOUSTOIMINTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Kevätkokous
Syyskokous

Huhtikuu
Marraskuu

HALLITUKSEN KOKOUSET
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu

Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

Kokoukset pidetään Palvelukoti Mäntykodissa Taavetissa klo 10.00
TYÖVALIOKUNTA:
Valiokuntaan kuuluvat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
varasihteeri, taloudenhoitaja ja 1 hallituksen jäsen.
EKL:N VALTUUSTONKOKOUS
Valtuusto

25.4

Helsinki

KURSSITOIMINTA
Viestinnän kehittämispäivä
Järjestökurssi

Rajaniemi

Eläkkeensaajien Kymen piiri ry:n kilpailut
Sisäboccianmestaruuskilpailut
Pilkkimestaruuskilpailut
Ulkobocciamestaruuskilpailut
Rannaltaonginnanmestaruuskilpailut
Liikunnan haastekampanja 1.3. – 30.4.2019
Eläkkeensaajien Keskusliitto on haastanut EKL:n yhdistysten jäsenet
liikkumaan keväällä 2019
Liikkuminen on terveellistä, liikunta parantaa elämisen laatua ja helpottaa
selviytymistä arkipäivän askareissa. Haasteen päätavoitteena on saada
mahdollisimman moni jäsen liikkumaan ja kuntoilemaan kykynsä mukaan
säilyttääkseen ja parantaakseen toimintakykyään. Haasteen kesto on kaksi
kuukautta.
Suorituksiksi kelpaavat kaikki toteutetut kuntoa kohentavat tai ylläpitävät
liikuntamuodot.
Suorituksen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Päivää kohti
huomioidaan vain yksi suoritus. Tulokset lasketaan siten, että
yhdistyskohtainen suoritusten yhteismäärä jaetaan yhdistysten jäsenmäärällä
(tilanne 31.12.2018) Liiton kotisivuilla on tulostettavissa sähköinen tuloskortti.
Tuloskortti julkaistaan myös Eläkkeensaaja – lehdessä.
Haastekampanjassa palkitaan parhaat piirit ja yhdistykset.
Piirijärjestö palkitsee 2 parasta yhdistystä
TAPAHTUMAT
4 piirin konsertti
Piirin tanssit
Piirin lavatanssit
Kesäteatteri
Kirkkopyhä
EKL:n risteily

19.-20.10
18.3.
19.7

Lappeenranta
Myllykoski
Luumäki
Lappeenranta

26.-28.11

Tukholma

MUU TOIMINTA
Muuta toimintaa järjestetään yhdessä yhdistysten kanssa, piirin hallituksen
päätösten mukaisesti. Yhdistyksille tehdään kysely miten piirin toimintaa
voitaisiin kehittä ja löytää uusia toiminnan muotoja.
Yhdistyksiä pyydetään lähettämään vuoden 2019 toimintasuunnitelman
piirille, jolloin voidaan välttää toiminnan päällekkäisyyksiä.
HALLITUS

