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VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 

1. HALLINTO 
Yhdistyksen hallituksen kokoukset pidetään joka toinen kuukausi tai tarvittaessa useammin. Vuosikokous pide-
tään helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminta 
sekä päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä henkilövalinnoista. Kevään vuosi-
kokouksessa hallitus myös tuo esille aikeensa luopua yhdistyksen omistamasta toimistotilasta tulevien taloyhti-
ön remonttien ja osittain myös tilojen vähäisen käytön vuoksi. 

2. TOIMINTA 

2.1. Tiedottaminen 
Yhdistyksen järjestämistä tapahtumien ajankohdista ja ohjelmista tiedotetaan Karjalaisen ja Karjalan Heilin 
järjestöpalstailmoituksilla, sähköpostilla ja ProPlus-palvelussa. Yhdistyksen toiminnasta kertovia jäsentiedot-
teita lähetetään tarpeen mukaan. 
Internetissä on yhdistyksen omat nettisivut, josta löytyvät mm. hallituksen jäsenten yhteystiedot ja toiminta-
suunnitelma sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Yhdistyksen nettisivujen kautta jäsenillä on mahdolli-
suus antaa palautetta yhdistyksen/hallituksen 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. Luottamus-
miehiä ja työsuojeluvaltuutettuja kutsutaan tapaamiseen keväällä vuosikokouksen jälkeen. 

2.3. Jäsenhankinta 
Käynnistetään yhdistyksen oma uusi jäsenhankintakampanja vuoden aikana laaditun budjetin puitteissa. 

2.4. Koulutus 
Yhdistys järjestää jäsenille seuraavat koulutustapahtumat: helmikuussa yhdistetty koulutus- ja virkistysmatka 
Kuopioon Kunnonpaikkaan. Lisäksi voidaan toteuttaa muita koulutustapahtumia budjetin sallimissa puitteissa, 
suunnitteilla ainakin koulutusta lomautukseen, irtisanomiseen ja eläköitymiseen varautumisesta. Koulutusta-
pahtumiin osallistuneille maksetaan matkakulut yhdistyksen matkustussäännön mukaan.  

2.5. Vapaa-aika 
 Yhdistys järjestää jäsenille seuraavia vapaa-ajan tapahtumia: keväällä tanssikurssi, huhtikuussa koko per-

heen yhteistapahtuma esimerkiksi Huhmarin lomakeskuksessa, 16.5. yhdistys osallistuu Joensuu Maratonille, 
myöhemmin kesällä Kareliasoutuun sekä Liikunnaiseen. Kesäkuussa kesäteatteriretki. Heinäkuussa järjeste-
tään jäsenille tarkoitettu (pyöräily)retki Patvinsuolle sekä tuetaan mahdollisia nuoria jäseniä (alle 35v.) Ilosaa-
rirockin pääsymaksuissa. Elokuussa mennään katsomaan pesäpallo-ottelu. Syyskuussa järjestetään kara-
okeilta. Marras-joulukuussa avec-tapahtumana pikkujoulu, mahdollisesti Tampereelle Suurten yhdistysten ko-
kouksen yhteyteen 28.11.2015. Lisäksi voidaan toteuttaa muita vapaa-aikatapahtumia budjetin sallimissa puit-
teissa. 

2.6. Opiskelija- ja nuorisotoiminta 
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan nuorisotapahtumiin. 

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

4. EDUSTAMINEN 
Yhdistyksen edustamisen eri tilaisuuksissa hoitavat puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Yhdistys osallis-
tuu kuluvan vuoden aikana järjestettävää Pro:n suurten yhdistyksien kokoukseen. 

5. MUU TOIMINTA 
Muuta toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan jäsenkokousten 
ja hallituksen päätöksiä noudattaen. 


