EKL:N KYMEN PIIRI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
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YLEISTÄ
EKL:n Kymen piirin tarkoituksena ja tavoitteena on, edunvalvonnan lisäksi, tarjota
mielekäs toimintaympäristö alueen 19 yhdistyksen yhteistyöfoorumina ja 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 harrastetoimintaan.
Kymen piiri toimii osaltaan niin, että eläkkeensaajat voivat nauttia täysipainoisesti
työelämän jälkeisistä vuosistaan, mahdollisesti elää elämänsä parasta aikaa, täyttä
elämää - hyvässä seurassa. Piiri tuottaa osaamisresursseja yhdistyksilleen ja
yhdistykset tuottavat palveluja jäsenilleen.
Toimintasuunnitelma perustuu liiton ja piirin sääntöihin, marraskuussa 2021 pidetyn
liittokokouksen hyväksymään toimintaohjelmaan liittokokouskaudelle 2021–2025,
järjestötoiminnan ohjelmaan Täyttä Elämää yhdistyksissä sekä elinikäisen oppimisen
toimintaohjelmaan, päivitettyyn viestintäsuunnitelmaan ja muihin
liittokokouspäätöksiin sekä liiton ja piirin hallinnon päätöksiin.
Jäsenhankintakampanja päättyi marraskuussa 2021, johon mennessä se oli jatkunut
kaksi vuotta. Uuden valtakunnallisen kampanjan aloittaminen uusin mainoksin ei ole
mahdollista, mutta olemassa olevia kampanjamainoksia voi edelleen hyödyntää.
Jäsenhankinta on myös jatkossa yksi tärkeä teema ja piiri tukee yhdistyksiä tässä
mahdollisuuksiensa mukaan.
Liiton viestintästrategian tavoitemielikuvan mukaisesti myös EKL:n Kymen piiri pyrkii
olemaan alueensa vaikuttaja kuntiin päin, jossa tärkeänä osana on alueen
yhdistykset.
ERITYISTÄ TULEVANA TOIMINTAVUONNA
Tuleva vuosi on liittokokouksen jälkeinen vuosi. Liittokokouspäätösten toimeenpano
alkaa piirin osalta tehtyjen päätösten mukaisesti vuoden 2022 alusta.
Tiedottamisen kehittäminen piiri ja yhdistystasolla on tulevanakin toimintavuotena
yksi suurista haasteista, kun päivälehtien ilmestymiskertoja vähennetään,
ilmaisjakelulehtiä lopetetaan, postimaksut nousevat ja jakelu vähenee, eikä
sähköiset alustat ole vielä kaikkien hallinnassa. Tätä varten on saatava ja
järjestettävä koulutusta yhdistys- ja piiritoimijoille.
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ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ
Valtakunnallinen eläkeläisliittojen etujärjestö on EETU ry: Se hoitaa edunvalvontaa
jäsenjärjestöjen yhteisesti sopimissa asioissa. Vuonna 2022 EETU ry:n
puheenjohtajajärjestönä toimii EKL Eläkkeensaajat ry.
Kymenlaaksossa on EEVA ja Etelä-Karjalan EETU ovat eläkeläisten yhteistyöelin ja
jatkavat toimintaansa myös 2022.
Piirihallitus toivoo jokaisen yhdistyksen toimivan aktiivisesti siihen suuntaan, että
molemmissa piirin alueen järjestöissä olisi yhdistysten edustajia mukana
vahvistamassa alueellista tiedottamista ja edunvalvontaa.
EKL-YHDISTYSTEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE TURVAA
Liitto on ottanut Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Turvasta tapaturma- ja
vastuuvakuutuksen, jonka piiriin kuuluvat EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimintaan
osallistuvat henkilöjäsenet. Piirihallitus kehottaa kaikkia yhdistyksiä tutustumaan
vakuutuksiin ja tuomaan ne tiedoksi toimijoilleen.
KOKOUSTOIMINTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Kevätkokous
Syyskokous

huhtikuu 22.4.
marraskuu 25.11.

Jos näille kokouksille ei saada yhdistyksistä järjestäjää, hoitaa piirihallitus tilaisuudet
hyväksi katsomallaan tavalla ja paikassa.
HALLITUKSEN KOKOUKSET
Lähikokoukset pidetään maanantaisin Palvelukoti Mäntykoti Patteritie 7. Taavetti
klo. 10:00 alkaen. Suurin osa kokouksista kuitenkin tullaan pitämään ns. Teams
kokouksina, johon olemme jo saaneet hyvää harjoitusta.
Kokous päivämäärät 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 8.8., 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.
TYÖVALIOKUNTA
Valiokuntaan kuuluvat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasihteeri,
taloudenhoitaja ja 1 hallituksen jäsen.
EKL:N VALTUUSTON KOKOUS
Valtuusto 28.4 Helsinki/Käpylä
KURSSITOIMINTA
Piirin järjestökurssi Marjolassa 31.1. klo 9:30
Piirin taloudenhoitajien kurssi Marjolassa 28.2. klo 9:30
Järjestökurssi 27.- 29.4.2022 Rajaniemi
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KYMEN PIIRI RY:N KILPAILUT, JOITA YHDISTYKSET VOIVAT HAKEA.
Sisäboccian mestaruuskilpailut, pilkkimestaruuskilpailut, ulkoboccian
mestaruuskilpailut ja rannalta onginnan mestaruuskilpailut
Myös mahdollisia uusia kilpailuja voidaan ottaa mukaan.
LIIKUNNAN HAASTEKAMPANJA 1.3. – 30.4.2022
Eläkkeensaajien Keskusliitto haastaa EKL:n yhdistysten jäsenet liikkumaan myös
keväällä 2022. Ohjeet tuleva liitosta ja löytyy sen jälkeen piirin kotisivulta.
Haastekampanjassa palkitaan parhaat piirit ja yhdistykset.
Piirijärjestö palkitsee 2 parasta yhdistystä
PIIRIN TAPAHTUMIA JOITA YHDISTYKSET VOIVAT HAKEA TOTEUTTAAKSEEN
Piirin kesätanssit, piirin kevättanssit
Kesäteatterin piiri järjestää edelleen itse
MUU TOIMINTA
Toimintaa järjestetään yhdessä yhdistysten kanssa yhdistysten toiveiden ja piirin
hallituksen päätösten mukaisesti. Piirihallitus kuuntelee yhdistyksen toiveita ja
kehitysehdotuksia herkällä korvalla ja pyrkii uudistamaan toimintaansa
yhteiskunnan muutosten mukaiseksi, huomioiden kuitenkin historiansa.
LOPUKSI
Piirihallitus toivoo yhdistyksiltä aktiivista otetta piirin tilaisuuksien järjestämiseksi.
EKL Kymen piiri ry
HALLITUS

