Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry

Luonnos / IA
huhtikuu 2016

VIESTINTÄSUUNNITELMA
”Haluamme aina vain paremmin tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi”

1. Lähtökohdat
Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry on Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry:n
suurimpia jäsenjärjestöjä. Yhdistys on perustettu vuonna 1963 ja sillä on
jäseniä lähes 1000. (31.12.2015: 949)
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen
ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen
mahdollisuuksia vuorovaikutteiseen kanssakäymiseen, edistää jäsentensä
fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi
eläkkeelle siirtymässä olevien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa.

2. Organisaatio / vastuuhenkilöt
Yhdistyksen toiminnasta viestintä mukaan lukien vastaa vuosikokouksessa
vuodeksi kerrallaan nimetty hallitus. Hallitus nimeää tiedotusvastaavan ja
kotisivujen päivittäjän vuodeksi kerrallaan.
Eri toimintojen vetäjät hoitavat oman toimialueensa viestintää.
Yhdistys järjestää viestintäkoulutusta / antaa mahdollisuuden osallistua
koulutukseen niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita
hoitamaan yhdistyksen viestintää.
On myös muistettava, että jokainen yhdistyksen jäsen on omalta osaltaan
yhdistyksen tiedottaja.

3. Viestintä jäsenistölle
Tavoite:
Jokainen yhdistyksen jäsen tietää, mitä yhdistyksessä tapahtuu sekä mitä
EKL ja EKL:n Hämeen piiri järjestää. On myös tärkeää välittää tietoa
paikkakunnalla eläkeikäisille järjestettävistä tapahtumista ja eläkeikäisten
elämään liittyvistä asioista.
Keinot:
-

Yhdistyksen kotisivut toimivat osoitteessa
www.hameenlinna.elakkeensaajat.fi. Ne pidetään ajan tasalla ja
yhdistys nimeää sivujen ylläpitäjän. Eri toimintojen vastuuhenkilöiden
velvollisuus on toimittaa ajantasaisesti tietoja kotisivujen ylläpitäjälle.

-

vuoden 2016 aikana perustetaan Hämeenlinnan Eläkkeensaajien
Facebook-ryhmä, johon jokaisella yhdistyksen jäsenellä on
mahdollisuus liittyä.

-

Tehostetaan sähköpostiviestintää niille yhdistyksen jäsenille, joilla on
käytössä sähköpostiosoite.

-

Jäsenkirje paperiversiona lähetetään kerran vuodessa

-

Uusille jäsenille lähetetään kirjallinen tervetulotoivotus, jossa kerrotaan
perustiedot yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

-

Tapahtumista ilmoitetaan Kaupunkiuutisten Seuratoiminta-palstalla
lauantaisin ilmestyvässä numerossa.

-

Kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta järjestettävissä
kuukausitapaamisissa annetaan suullista infoa yhdistyksen
järjestämistä tilaisuuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.
Tapaamisiin kutsutaan puhumaan vierailevia asiantuntijoita.

-

Kaikessa tuotettavassa tiedotusmateriaalissa käytetään samaa,
yhteisesti hyväksyttyä ilmettä.

1. Viestintä ulospäin
Tavoite:
Yhdistyksestä välittyy kuva aktiivisesta ja positiivisesta, eläkeikäisten
asioihin paneutuvasta ja yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttavasta
järjestöstä.
Kohderyhmät ja keinot:
-

Juttuja yhdistyksen tapahtumista EKL:n Eläkkeensaaja -lehteen.
Lehdessä ilmestyy ”Kirjeitä ja sanomia” ja Kenttäpostia -palstat, jotka
ottavat vastaan jäsenten kirjoituksia.

-

Hyödynnetään Eläkkeensaaja -lehden kerran vuodessa tarjoama
mahdollisuus esitellä yhdistyksen toimintaa.

-

Toimitetaan juttuja ja juttuvinkkejä yhdistyksen toiminnasta ja muista
eläkeikäisten asioista paikallisille tiedotusvälineille (Hämeen Sanomat,
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, Hämeen Kaiku, Yle-Häme)

-

Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan mielipidekirjoituksia paikallisiin
lehtiin

-

Osallistuminen Elomessuille omalla osastolla. Mahdollisuuksien mukaan
osallistutaan omalla esittelypöydällä myös muihin paikallisiin
messu-/infotilaisuuksiin.

-

Osallistutaan Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenhankintakampanjaan
”Vierivät kivet eivät sammaloidu” laatimalla oma
jäsenhankintakampanja uusien jäsenten saamiseksi mukaan
yhdistyksen toimintaan.

1. Edunvalvonta ja yhteistyökumppanit
Edunvalvonnan osalta yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat
Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten lautakunta ja vanhusneuvosto sekä
alueen kansanedustajat ja maakuntaliitto.
Yhdistys toimii aktiivisesti ikäihmisten asioihin liittyvissä asioissa ja tekee
niihin liittyen aloitteita ja esityksiä. Hyödynnetään Eläkkeensaajien
Keskusliiton asettamia tavoitteita eduskuntavaalikaudelle 2015-2019.
Valtakunnallisessa edunvalvonnassa tärkein yhteistyökumppani on
Eläkkeensaajien Keskusliitto.
Tehdään edunvalvonnan osalta yhteistyötä muiden paikkakunnalla
toimivien eläkeläisjärjestöjen kanssa.

2. Vuosikello
Vuosittain laaditaan vuosikello, jolla kuvataan yhdistyksen koko
toimintavuoden tapahtumat. Siihen merkitään myös, milloin tapahtumia
pitää ryhtyä suunnittelemaan ja miten niistä tiedotetaan. Vuoden mittaan
sitä on mahdollisuus tarkentaa. Vuosikello voidaan myös kuvata taulukon
muodossa.

3. Seuranta
Vuosittain arvioidaan tiedotuksen osalta tavoitteiden onnistuminen, tehdyt
toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus. Tämä tehdään ennen uuden
toimintavuoden suunnitelman tekoa ja saadut tulokset otetaan huomioon
uutta vuosittaista viestintäsuunnitelmaa tehtäessä.

