Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto

LUONNOS

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto (KPYL) edistää ja tukee karjalaisten pitäjäyhdistysten
toimintaa sekä vaalii karjalaisia perinteitä. KPYL myötävaikuttaa omalla toiminnallaan
karjalaisuuden sekä karjalaisen kulttuurin säilymiseen ja edistämiseen Suomessa.
Toiminnassa huomioidaan kolmen vuoden toimintateema Karjalan perintö ja vuoden 2018
teema Karjalan luonto ja ympäristö -teema.
KPYL edistää toiminnallaan Karjalan Liiton liittovaltuuston hyväksymän strategian
toteuttamista neljän ulottuvuuden eli näkökulman mukaisesti.
1.Toiminta ja toimintatavat
Tuetaan pitäjäseuroja Karjalan Liiton strategian toiminta- ja toimintatapanäkökulman
toteuttamisessa.
Kannustetaan hautausmaiden hoitoon ja kunnostukseen luovutetulla
alueella.
Pyritään järjestämään matkailuaiheinen tapahtuma yhteistyössä Karjalaisten
Sukuyhteisöjen liiton ja Karjalan Liiton kanssa syksyllä.
Kannustetaan pitäjäseuroja osallistumaan Kaatuneiden muistopäivän
juhlallisuuksiin yhdessä kaupunkien ja sotaveteraanijärjestöjen kanssa.
Muistutetaan pitäjäseuroja luovutetun alueen kirkkojen ja seurakuntien
merkkivuosien juhlistamisesta.
1.1 Viestintä
Toteutetaan Karjalan Liiton strategian tavoitetta kehittää helppokäyttöinen
karjalainen verkkoympäristö.
Kannustinjärjestelmän kolmen kohdan mukaisesti tuetaan jäsenseuroja
jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämisessä, pitäjäseurojen toiminnan ja
tapahtumien mediatiedottamisessa sekä uusien verkkosivujen
perustamisessa.
Kannustetaan pitäjäseuroja erityisesti uusimaan verkkosivut Karjalan Liiton
uusien verkkosivujen alustalle ja perustamaan/päivittämään aktiivisesti
pitäjäseurojen sosiaalisen median kanavia.
Päivitetään KPYL:in verkkosivuja ja Facebook-sivua aktiivisesti ja
säännöllisesti ja tuetaan aineistonhankintaa KPYL:n sähköiseen
uutiskirjeeseen.
Jatketaan alueellista yhteydenpitoa aluejaon mukaisesti hallituksen jäsenten
toimesta.
Kannustetaan seuroja ilmoittamaan luovutetun Karjalan matkakohteista ja
nähtävyyksistä. Kootaan tietoa Karjalaan suuntautuvista pitäjäseurojen
matkoista, retkistä evakkomatkareiteille ja asutuspitäjiin. Kehotetaan seuroja
lisäämään nettisivuilleen tietoa matkakohteista.
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1.2 Levitämme oikeaa Karjala-tietoutta ja toiminta on monipuolista
Esitellään luovutetun Karjalan aluetta, pitäjiä ja elämää järjestämällä
pitäjäesittelyjä (6 kertaa/vuosi) ja muilla mahdollisilla tavoilla. Pitäjäesittelyt
järjestetään 14.2. (Räisälä ja Soanlahti), 14.3. (Uusikirkko ja Vpl. Pyhäjärvi),
18.4. ( Kurkijoki ja Rautu) ja syyskaudella kolme esittelyä 19.9., 17.10. ja
21.11. Hallituksen edustajat juontavat tilaisuudet ja esittelevät KPYL:n
toimintaa.
Osallistutaan Karjalaisille kesäjuhlille Kouvolassa 15.-17.6. järjestämällä
pitäjänäyttelyt ja -info yhteistyössä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton
kanssa. Organisoidaan kesäjuhlille pitäjä-teemaisia näyttelyjä ja
pienoisseminaari. Kannustetaan pitäjäyhteisöjä varaamaan oma
esittelypöytä oman pitäjän tunnettuuden lisäämiseksi.
Järjestetään liittovaltuuston kokouspäivänä 17.11. pitäjä- ja sukumarkkinat
Karjalatalolla yhteistyössä Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton kanssa.
Kannustetaan seuroja jäsenhankintatoimenpiteisiin tapahtumapäivänä.
Toteutetaan yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa Karjalan luontoa esittelevä
valokuvanäyttely /-esitys. Toteutetaan yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa
Karjalan luontoa esittelevä valokuvanäyttely /-sähköinen esitys Karjalaisille
kesäjuhlille. Jatkossa yhdistykset voivat lainata sitä kiertonäyttelyksi.
Kannustetaan seuroja toteuttamaan Powerpoint -esitys omasta pitäjästään.
2. Jäsenyys ja jäsenhankinta
Tuetaan pitäjäseuroja toimimaan Karjalan Liiton strategisten tavoitteiden
jäsennäkökulman mukaisesti.
 Jäsenhankinta on kärkitavoitteemme. Aktivoidaan ja kannustetaan pitäjäseuroja
osallistumaan Karjalan Liiton vuoden 2018 kannustinjärjestelmän tukemana uusien
jäsenten hankintaan (liite).


Kannustetaan pitäjäyhdistyksiä tuomaan omissa tilaisuuksissaan ja
viestintäkanavissaan jäseneksiliittymismahdollisuus näkyvästi esille. Samoin
KPYL:in järjestämissä tilaisuuksissa.



Lähetetään uusille jäsenille tervetulo-infokirje.



Pitäjäyhteisöjä kannustetaan liittymään Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liittoon.

3. Osaaminen ja luottamushenkilöiden toiminta
Tuetaan pitäjäseuroja toimimaan Karjalan Liiton strategian osaamisnäkökulman
tavoitteiden suuntaisesti tukemaan luottamushenkilöiden ja jäsenien osaamista ja
kehittymistä.
Pitäjäyhteisöjen keskinäistä yhteistoimintaa kehitetään ja tuetaan kokoamalla tietoa
mm. pitäjäseurojen toimintatavoista, tapahtumista ja hankkeista ja välitetään sitä
eteenpäin jäsenseuroille. Lisäksi tuetaan alueellista toimintaa ja karjalaisseurojen
piirien kanssa tehtävää yhteistoimintaa.
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Pitäjäseurojen edustajia kannustetaan osallistumaan Karjalan Liiton
järjestöseminaareihin ja muihin piiri- ja seuraorganisaatiolle suunnattuihin tilaisuuksiin.
Järjestetään pitäjätoimintaan liittyvää koulutusta ja keskustelutilaisuuksia ja
osallistutaan tarjolla oleviin koulutuksiin.
Aktivoidaan KPYLin profiilia pitäjäseurojen yhteisenä piirijärjestönä olemalla
vahvemmin esillä eri tapahtumissa ja kertomassa liiton toiminnasta.
Kehitetään yhteistoimintaa Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton ja karjalaisseurojen
piirien kanssa.
Kannustetaan jäsenyhteisöjä osallistumaan liiton tilaisuuksiin.
4. Hallinto-, organisaatio- ja talous
Pidetään sääntömääräinen vuosikokous 3.3.2018.
Pitäjäseurojen liittovaltuustoedustajat osallistuvat keväällä ja syksyllä 2018 Karjalan
Liiton liittovaltuuston kokoukseen.
Hallituksen toimintaa ohjaa hallituksessa hyväksytty vuosikello (liite).

Helsinki 3.3.2018
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton hallitus

