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Toimintasuunnitelma 2020 
Piirin tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja 

oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Piirin 

tehtävänä on tukea Eläkeliiton paikallisyhdistyksiä omalla alueella. Piirin tavoitteena on toimia 

yhdyssiteenä alueen jäsenyhdistysten ja Eläkeliiton välillä ja edistää Eläkeliiton strategiaa, toiminnan 

suuntaviivoja, jotka Eläkeliiton liittokokous on hyväksynyt vuosille 2019–2024. 

Piirin jäsenmäärä 6581 (1.10.2019) ja toimivia jäsenyhdistyksiä on 24. 

 

KOKOUKSET 

ke 11.03.2020  Kevätkokous Hyvinkää  

lokakuu 2020  Syyskokous Hyvinkää 

• Hallituksen kokouksia 6–8 

• Työvaliokunnan kokouksia tarpeen mukaan 

• Lehtiryhmän kokouksia 2–4 

• Järjestötoimikunta; tarpeen mukaan 

• Taloustoimikunta; tarpeen mukaan 

 

LIITON TOIMINTA 

Osallistutaan Eläkeliiton toimintaan ja hankkeisiin. 

26.2.2020  Eläkeliiton 50-vuotisjuhla 

• TAITO PERINNÖKSI kampanja (käynnistyi 1.8.2019 ja päättyy 30.11.2020) 

• Arpajaiset (tiedottaminen) 

20.–21.4.2020  Liittovaltuuston kevätseminaari 

16.–18.11.2020 Liittovaltuuston syysseminaari 

 

PIIRIN YHTEISET TAPAHTUMAT/JUHLAT/KILPAILUT 

22. maaliskuuta 2020 Kirkkopyhä  Vihti 

huhtikuu 2020   Karaokekilpailut  Seutula/Orimattila 

10. kesäkuuta 2020  Liikuntapäivä   Kirkkonummi 

  



  2(3) 
 

Toimintasuunnitelma 2020     

KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA 

Piiri järjestää omille jäsenyhdistyksille koulutuspäiviä  

alkuvuosi 2020 Uusien hallitusjäsenten koulutus   Hyvinkää 

alkuvuosi 2020 Kotisivukoulutus     Hyvinkää 

(verkkosivuylläpitäjien tuki siirtyi piireihin 1.6.2019) 

22./24.1  Piirin liikuntavastaavien treffit   Lehmiranta, Salo 

25.2( – 26.2).2020 Tiedotus- ja lehtikurssi    Hyvinkää/Lehmiranta 

Kevät 2020  Yhdistysten Ideapäivät    paikka avoin 

   Teemana: Vetovoimaisen yhdistystoiminnan rakentaminen  

syyskuu 2020  Kotisivujatkokoulutus     Hyvinkää 

7.10.2020  Järjestöpäivä      Hyvinkää 

 

Piiri tiedottaa piirin yhdistyksiä LIITON tarjoamista ilmaiskursseista. 

syksy 2020  Jäsenrekisteri koulutus    paikka avoin 

28.–31.1.2020  Vertaisliikunnanohjauskurssi    Lehmiranta, Salo 

4.-7.2.2020  Yhdistysten talous- ja kirjanpitokurssi  Lehmiranta, Salo 

11.–15.2.2020  Musiikkitoiminta vapaaehtoistyössä 

TunneMusiikki-peruskurssi     Lehmiranta, Salo 

18.–21.2.2020  Boccian lajileiri- ja tuomarikurssi    Lehmiranta, Salo 

10.–13.3.2020  Matkavetäjien kurssi      Lehmiranta, Salo 

25.–27.3.2020  Kuntosaliohjauksen teemakurssi   Folkhälsan, Norrvalla, Vöyry 

22.–24.4.2020  Vertaisohjaajien virikepäivät    Härmä 

 

TUETUT LOMAT 

Vuoden 2020 alussa piiri hakee ryhmälomia vuodelle 2021. 

 

TIEDOTUS 

̶ Piiritiedotteet ja kurssikirjeet lähetetään yhdistyksille (pj ja sihteerit) sähköpostilla 

̶ Piirin pj, tj. ja hallitusjäsenet käyvät yhdistysten kokouksissa, joku heistä vähintään kerran 

vuodessa 

̶ Eläkeliiton lehden EL-sanomien järjestöpalstalla tiedotetaan piirin tapahtumista 

̶ Paikallislehtien seurapalstoilla ilmoittaminen (yhdistykset) 
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̶ Piirin ja yhdistysten kotisivut pidetään ajan tasalla 

̶ Piirin Ajankohtaista-sivulla ilmoitetaan piirin yhdistysten mielenkiintoisista tapahtumista 

̶ PENK:n toiminnasta tiedottaminen 

̶ Piirin kevät- ja syyskokouspöytäkirjat (pdf-tiedostoina) toimitetaan yhdistysten pj ja sihteereille 

sähköpostilla sen jälkeen kun ne on hyväksytty 

 

TALOUS JA JULKAISUTOIMINTA 

Piirin Joulutervehdys-lehti julkaiseminen 34. kerran. Vuoden 2019 Syyskokouksessa tuodaan esille 

yhdistysten osallistumisen merkitystä ilmoitushankintaan, lehden myyntiin ja sisällön suunnitteluun ja 

tuottamiseen. Yhdistykset Syyskokouksessa tehdyllä päätöksellä yhdistykset sitoutuvat yhteiseen 

hankkeeseen ja piirin toimesta tuetaan tätä työtä, mm. koulutuksella ja Joulutervehdys-lehti sisällytetään 

piirin jäsenmaksuun, jos Syyskokouksessa päätetään että lehteä tehdään. Joululehden tuotolla mm. 

tuetaan yhdistysten luottamushenkilöiden koulutusta, sillä saadaan myös yhdistyksille resursseja 

jäsenten virkistykseen ja koulutukseen. 

Piirin adressien, onnittelukorttien ym. tuotteiden myyntiä jatketaan. 

 

YHTEISTOIMINTA 

Piirin ja yhdistysten välistää yhteistoimintaa kehitetään koulutuksessa ja erilaisissa tapahtumissa. 

Piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan, PENK, kanssa jatketaan yhteistoimintaa lähinnä 

edunvalvonnan merkeissä. 

 

Eläkeliiton toiminnassa ja projekteissa ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa tehdään 

hankekohtaisia päätöksiä, mikäli pidempää ja erityisiä resursseja vaativaa sitoutumista tarvitaan. 

 

 


