Karjalan Liitto ry

LIITON PIIRIEN TOIMINTASELOSTE

Seloste vuoden 201_ toiminnasta
Piirin nimi:
Tietojen antajan allekirjoitus/nimi:
Liiton jäsenseurat tekevät toiminnastaan omat selosteet. Piirin kuuluvien yhdistysten
toimintaa ei selosteta tässä lomakkeessa. Piiri kertoo toiminnasta, joka on ollut piirin
organisoimaa ja toteuttamaa yksin tai yhdessä omien seurojen tai ulkopuolisten toimijoiden
kanssa.
Liiton piiriorganisaation kaikki yhdistykset kuuluvat Karjalan Liittoon.

Toiminnan arvioinnin perusteet

Pisteytys
peruste

Piirin
pisteet

1. Jäsenyys
1.1 Piiriin on vuonna 201_ perustettu uusi yhdistyksiä xx
kpl
Yhdistysten nimet:
1.2 Vähintään viisi (5) vuotta toimimatta ollut yhdistys on
käynnistetty uudelleen
Yhdistyksen nimi:
HUOM! Toisesta piiristä siirtyneistä yhdistyksistä ei anneta
toimintapisteitä.
2. Piirin toiminta

100 p/yhdistys

2.1 Piiri on organisoinut järjestötoiminnan koulutusta
Kurssien nimet ja toteutusaika/+OK __ kpl (luettelo
alle):
(merkintä OK = käytetty liiton kautta saatua OKopintojaksotukea)
1
Kurssi (nimi):
Osallistujia:
henkilöä
2
Kurssi (nimi):
Osallistujia:
henkilöä
3
Kurssi (nimi):
Osallistujia:
henkilöä
4
Kurssi (nimi):
Osallistujia:
henkilöä
Piiri on käyttänyt Karjalan Liiton kautta saatua
opintojaksotukea______tuntia (merkitse tunnit)

10 p/kurssi tai
luento

100 p/yhdistys

5 p/osall.
5 p/osall.
5 p/osall.
5 p/osall.
10 p/tunti
1

2.2. Piiri on toteuttanut kulttuuri- tai muita teemaluentoja
alueellaan xxx kpl (liiton teemat tässä huomioitu)
- osallistujia yhteensä ___ henkilöä
2.3. Piiri on toteuttanut TAI piirin hallituksesta on
osallistuttu sosiaalisen median koulutustilaisuuteen,
osallistujia ___ henkilöä
2.4. Piiri on toteuttanut karjalaista kulttuuria esillä pitävän
tilaisuuden yhdessä toisen piirin tai liiton pitäjä- tai
sukuseuran kanssa, tilaisuuksia ___ kpl
2.5. Piiri on tukenut seuroja suoraan tai järjestänyt
tilaisuuden yhteydessä seurakuntien ja muiden tahojen
kanssa
2.6. Piiri on toteuttanut yhteistapahtuman kaikkien omien
yhdistystensä kanssa
2.7. Piiri on toteuttanut valtakunnallisen Karjalan Liiton
tilaisuuden /esim. talvisodan muistotilaisuus tai vastaava
- piirin yhdistysten omien talkoolaisten määrä ___
henkilöä
2.8. Piiri on toteuttanut valtakunnalliset karjalaiset
kesäjuhlat
- piirin yhdistysten omien talkoolaisten määrä ___
henkilöä
- tehdyt talkootunnit, yhteensä ____ tuntia
2.9. Piiri on organisoinut oman alueen yhdistysten
ryhmäosallistumisen/matkan tms. Karjalan Liiton
valtakunnalliseen tilaisuuteen (muistotilaisuuden,
kesäjuhlat) tms. (tilaisuus, jossa piiri ei itse ole
vastuujärjestäjänä)
2.10. Piiri on organisoinut oman alueen yhdistysten
ryhmäosallistumisen liiton muiden piirien tai
alueiden/toimijoiden tilaisuuteen (esim. toisen piirin
tilaisuus, liiton jäsenkuoron konsertti tms.)
2.11. Piiri on osallistunut alueen kulttuurihankkeeseen tai
tapahtumaan yhdessä muiden järjestöjen, yritysten,
seurakuntien tai kuntien kanssa (SPR, Veteraanijärjestöt,
Martat jne).
Mikä tapahtuma, missä, milloin (luettelo alle)
-

kpl, 10 p/
luentokerta
5 p/osall.
10 p/osallistuja/
koulutustilaisuus

2.11. Viestintä:
1. Piiri on tuottanut lehtijuttuja/saanut tilaisuuksistaan
juttuja lehteen radioon tai televisioon tai verkkoon (ei
sisällä maksettuja mainoksia)
Aika/pv, asia (luettelo artikkeleista/jutuista alle)
Piiri organisoi some-ringin seuroistaan

50 p /artikk. tai
verkkosivujuttu tai
lehtijuttu tai radiotai tv-juttu

-

50 p/tilaisuus
50 p/tapahtuma
50 p/hanke
100 p/tilaisuus
10 p /
henkilö/päivä
1000 p
10 p /talkoolainen
1piste/talkootunti
10 p/osallistunut
henkilö

10 p/osallistunut
henkilö
50 p/tapahtuma tai
hanke

100 p/ringin
toteutus
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2. Piiri on vastannut kirjan (nidottu tai sidottu) tai muun
(DVD, CD tms.) julkaisun tuottamisesta (Tähän ei merkitä
lyhyitä parin sivun esitteitä tms. vaan laajempi julkaisu)
Tuotetut julkaisut (luettelo alle) tai eri liitteelle
Piiri on hankkinut oman lipun tai pöytästandaarin v. 201_
vuonna. Mikä lippu/standaari?
-

100 p/julkaisu

Piirillä on omat PÄIVITETYT JA AJANTASAISET verkkosivut
(ajantasaisuudessa sovelletaan seurojen päivityksestä
puhuttuja periaatteita – eli ajantasainen ei ole sivu, jolle ei
joka kuukausi ole tehty mitään)
www. osoite:
Piiri on tilaisuudessaan myynyt Karjalan Liiton tuotteita
(luettelo tilaisuuksista alle, ml. pvm ja tilaisuuden nimi)
Piiri on kehittänyt sisäistä viestintää kaikkien
jäsenseurojen tavoittamiseksi
Piiri kokoaa ja levittää tietoa Karjala-kortti-eduista
Aluevastaavatoiminta
Piirin aluevastaava on käynyt kaikissa piirin yhdistyksissä
niiden kokouksissa tai tilaisuuksissa tai vähintään on ollut
puh/sähköpostiyhteydessä kaikkiin puheenjohtajiin ja
sihteereihin (pisteitä 0 tai 500 p – pisteitä vain, jos kaikki
seurat ”kohdattu”).
Aluevastaava on ollut mukana oman piirin jäsenseurojen
tapahtumissa tai/ja niiden organisoinnissa
- kaikkien seurojen jossakin tilaisuudessa
- puolessa piirin seuroista jne. (piirit ovat erikokoisia,
siksi pohjana on % - eikä seurojen kpl-määrä)
3. Piirin luottamushenkilöt
3.1. Piirihallituksessa on seurojen jäsenvastaavien
koordinoija
3.2. Vapaamuotoinen haastelu-, tms tilaisuuden seurojen
hallituksille. Seurat ____________ _____________

200 p
Minimi päivitys
kerran
kuukaudessa

100 p

50 p/tilaisuus
50 p/viestintä
tilaisuus määrä
20 p/ tiedote
500 p

100 %/100 p
50 %/50 p
100p/nimetty
jäsenvastaava
50 p/tilaisuus

Piirin pisteet yhteensä

Kiitos aktiivisesta toiminnasta!
Tietojen palautus Karjalan Liittoon 31.3.201_ mennessä satu.hallenberg@karjalanliitto.fi tai
postitse
Karjalan Liitto ry
Käpylänkuja 1
00610 Helsinki
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