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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Toiminnan tarkoitus ja perusta
Kristillisen Eläkeliiton (liitto) Pohjois-Savon piiriyhdistyksen (piiri) tarkoituksena on olla
yhdyssiteenä Pohjois-Savon alueella liiton kymmenen (10) jäsenyhdistyksen (paikallisyhdistys)
kesken, ylläpitää yhteyttä niiden ja liiton hallituksen kanssa ja toimia alueensa johtavana järjestönä
liiton ohjelman ja tavoitteiden mukaisessa toiminnassa. Piiri on yhteistoiminnassa liiton hallituksen
ja toimiston kanssa. Piirin toiminta on sopusoinnussa liiton sääntöjen ja toimintaohjeiden kanssa.
Piiriyhdistys on poliittisesti sitoutumaton eikä kuulu minkään hengellisen liikkeen tai kirkkokunnan
alaisuuteen.
Vuoden teema
Kristillisen Eläkeliiton vuodelle 2019 valitsema teema on TURVALLINEN ELÄMÄ.
Toiminta
Tiedotustoiminta on sääntöjen mukaan piirin tärkein tehtävä. Tiedotustoiminnassaan piiri
• huolehtii alueellaan liiton julkaisujen ja tiedotteiden levittämisestä sekä niiden aineiston
keräämisestä ja liiton tiedotustoiminnan tukemisesta. Kristellilehteen tarkoitetut juttuideat
ja -aineistot paikallisyhdistykset toimittavat suoraan liiton toimistoon
• toimii jäsenyhdistysten määrän lisäämiseksi alueellaan tiedottamalla perustamiseen
liittyvistä asioita
• lähestyy puheenjohtajan kannustuskirjeellä paikallisyhdistyksiä
• antaa liiton hallitukselle piiriyhdistystä ja sen jäsenyhdistyksiä koskevia tietoja
• kannustaa jäseniä lähimmäispalvelutoimintaan ja kirjaamaan liikuntasuorituksensa; näistä
liitolle annetaan tilastotiedot
• kannustaa jäsenyhdistyksiä erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen jäsenilleen; näistä liitolla
annetaan tilastotiedot
• tiedottaa ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista liiton nettisivuston kautta, lähettämällä
paperi- ja sähköpostia paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja/tai sihteereille. Piirin
virallisista kokouksista ilmoitetaan Savon Sanomien Eläkeläisjärjestöt palstalla.
• kannustaa Kristelli-lehden tilaamiseen ja www.krell.fi -sivuston seuraamiseen.

Tilaisuuksia järjestämällä piiri toimii yhdyssiteenä alueellaan liiton jäsenyhdistysten kesken.
Piiri järjestää
• sääntömääräiset kevät- (vuosikokous) ja syyskokouksen
• kevätjuhlan yhdessä Iisalmen yhdistyksen kanssa ja syysjuhlan, paikka ja aika auki
• leirin Hupelissa juhannuksen jälkeisellä viikolla ti – to yhdessä liiton kanssa
• järjestökoulutustilaisuuden Hupelissa elokuun lopulla yhdessä liiton kanssa
• yhteiskuljetuksia tarvittaessa tilaisuuksiin.
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Piiri kannustaa paikallisyhdistyksiä
• kutsumaan toisiaan ja hallituksen puheenjohtajaa ja muita jäseniä vierailemaan omiin
tilaisuuksiinsa
• valitsemaan edustajansa Kristillisen Eläkeliiton kevät- (vuosikokous) ja syyskokoukseen
• rohkaisemaan kaikkia jäseniä osallistumaan Kristillisen Eläkeliiton kevätjuhlaan Kouvolaan
26.4.2019 ja syysjuhlaan Seinäjoelle 24.-25.10.2019
• osallistumaan paikallisiin koulutus- ja virkitystilaisuuksiin ja kristilliseen toimintaan
• luomaan yhteistyötä paikallisella tasolla.

Talous

Toimintansa tukemiseksi piiriyhdistys
• kerää järjestämissään tilaisuuksissa vapaaehtoisia uhrilahjoja (kolehteja)
• järjestää arpajaisia tilaisuuksissaan
• ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
Piirihallitus on ulkoistanut kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen, ohjelmistokorvauksen hinnalla
Luottamushenkilöt toimivat vapaaehtoisina. Toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan
syyskokouksen päätösten mukaisesti.

Paikallisyhdistyksen velvollisuudet
•
•
•
•

suorittaa piiriyhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka tilitetään
maaliskuun loppuun mennessä.
ilmoittaa piiriyhdistykselle rekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset
toimittaa liiton pyytämät tiedot ja tilastot annettuun päivämäärään mennessä
ilmoittaa piirihallitukseen ehdottamansa jäsenen, erovuoroisen jäsenensä tilalle,
viimeistään syyskokouksessa.
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TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätös TALOUSARVIO
Tilanne
Talousarvio
2016
2017
2018
27.09.18
2019
TUOTOT
Toiminta
Tilaisuudet

500

1820

600

1392

600

794

809

800

864

1100

264,4

500

334,3

700

1294

2893,4

1900

2590,3

2400

1000,22

531,95

800

1573,51

1200

288,13
325,55

312,24
868,39
200,45

150
400
80

54,81
111,8

117,77
35

120
150

319,85
186,41
17,3
90,02

150
400
200
50
150
50

Hallinto
Maksut
Jäsenmaksut
Muut tuotot
Kolehdit ja arpajaiset
TUOTOT YHTEENSÄ

KULUT
Toiminta
Tilaisuudet
Hallinto
Kokouskulut
Matkakulut
Postituskulut
Ilmoituskulut
Pankkipalvelut
Kirjanpito
Puhelin- ja tietoliikenne
Edustus ja muistamiset

200

Muut kulut
KULUT YHTEENSÄ

200
1780,51

2265,8

1900

TOIMINTAKAUDEN TULOS -616,51

-660,45

0

SALDO

1050,32

31.08.18

200
2187,09

1586,05

2400

