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VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 

1. HALLINTO 
Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään noin puolentoista kuukauden välein tai tarvittaessa useammin tai 
sähköpostikokouksena, josta päätökset kirjataan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Vuosikokous pidetään 
helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminta sekä 
päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä henkilövalinnoista. Toimiston myyntiso-
pimusta jatketaan. 

2. TOIMINTA 

2.1. Tiedottaminen 
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumien ajankohdista ja ohjelmista tiedotetaan Karjalaisen ja Karjalan Heilin 
järjestöpalstailmoituksilla, sähköpostilla ja Pro+-palvelussa. Yhdistyksen toiminnasta kertovia jäsentiedotteita 
lähetetään tarpeen mukaan. 
Internetissä https://www.proplus.fi/node/3936 on yhdistyksen omat nettisivut, josta löytyvät mm. hallituksen jä-
senten yhteystiedot ja toimintasuunnitelma sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista.  
Uusille jäsenille lähetetään tietopaketti yhdistyksen toiminnasta. 

2.2. Edunvalvonta ja Pro-Klubitoiminta 
Tuetaan luottamusmiehiä ja Pro-Klubien toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaan. Kiinnitetään huomiota 
myös pieniin työpaikkoihin tavoitteena löytää työpaikoille työpaikkatoimintaa ja tehtävänhaltijoita. Kutsutaan 
yhteiseen tapaamiseen luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja klubivastaavia sekä aktiiveja. 

2.3. Jäsenhankinta 
Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa. 

2.4. Koulutus 
Yhdistys järjestää jäsenille koulutustapahtumia, osa koulutuksista yhdistetään vapaa- ajantapahtumien yhtey-
teen. Järjestetään keväällä tes- info. Lisäksi voidaan toteuttaa muita koulutustapahtumia budjetin sallimissa 
puitteissa. Liiton järjestämiin koulutustapahtumiin osallistuneille maksetaan matkakulut yhdistyksen matkus-
tussäännön mukaan, yhdistyksen järjestämiin koulutustapahtumiin matkakulut.  

2.5. Vapaa-aika 
 Yhdistys järjestää jäsenille seuraavia vapaa-ajan tapahtumia:  

- tammikuussa jääkiekko-ottelu 20.1.2016  
- osallistutaan 16.- 17.4.2016 Perhe/nuorisotapahtumaan Tahkolla.  
- liikuntalajikokeiluja yksi laji kuukaudessa 
- toukokuussa Joensuu Maraton 15.5.2016  
- tanssitapahtuma touko- kesäkuussa 
- kesäkuussa Osuuskaupparock 19.6.2016.  
- Heinäkuussa Ilosaarirock/ Ilovaarirock, jäsenkoulutusta lipunjaon yhteydessä 
- Elokuussa kesäteatteri ja pesäpallo- ottelu perhetapahtumana 
- voidaan toteuttaa muita vapaa-aikatapahtumia budjetin sallimissa puitteissa.  
- järjestetään yhteisiä tapahtumia Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n kanssa. 
- yhteinen pikkujoulu 2016 Tietoliikenne Pro ry:n kanssa 
- sekä yhteinen risteily syksyllä Tietoliikenne Pro ry:n kanssa 
-  

2.6. Opiskelija- ja nuorisotoiminta 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan nuorisotapahtumiin. Myönnetään stipendejä opiskelijoille. 

3. SENIORITOIMINTA 
Liiton Senioriyhdistykseen kuuluvat liiton pitkäaikaiset jäsenet. Yhdistys voi pyytää senioriyhdistyksen jäseniä 
mukaan yhdistyksen toimintaan esimerkiksi tapahtumiin, joihin ei ole saatu riittävästi perusjäsenistöä. 

4. EDUSTAMINEN 
Yhdistystä edustaa puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Yhdistys osallistuu kuluvan vuoden aikana järjes-
tettävää Pro:n suurten yhdistyksien kokoukseen. 

https://www.proplus.fi/node/3936
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5. MUU TOIMINTA 
Muuta toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan jäsenkokousten 
ja hallituksen päätöksiä noudattaen. 
Kehitetään ja lisätään yhteistä toimintaa Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n kanssa sekä muiden Karjalan yhdistys-
ten kanssa. 


