
VIRTAIN ELÄKKEENSAAJAT RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteemme on jäsenistön 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla jäsenille mahdollisimman 
monipuolista toimintaa eläkepäivien vireyden ylläpitämiseksi ja viihtyvyyden 
edistämiseksi.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen  hyvän ja turvallisen sosiaalisen kohtaamispaikan ja sen 
toiminta on mitä suurimmassa määrin täsmälääkettä yksinäisyyteen. Toiminta on 
myös ennaltaehkäisevää toimintaa, joka parantaa jäsentensä fyysistä ja henkistä 
toimintakykyä sekä tarjoaa ilon ja oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa.

Yhdistys on myös aktiivisten eläkeläisten toimintajärjestö jota kuunnellaan ja kuullaan 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja keskusteluissa. Yhdistys seuraa aktiivisesti 
eläkkeensaajien asemaan vaikuttavia yhteiskunnallisia toimia ja pitää jäsenistön ajan 
tasalla. Tulevassa Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistuksessa mainitaan 
järjestöt yritysten rinnalla palvelujen tuottajana. 
Seuraamme mielenkinnolla miten se tulee vaikuttamaan toimintaamme ja tuleeko sen
myötä myös yhdistyksien erittäin arvokkaalle toiminnalle sille kuuluva arvo. 
Osallistumme  EKL.n ja EKL.n Pirkanmaan piirin järjestämään koulutus- ym. toimintaan
aktiivisesti.
 Jatkamme yhdistyksen toimintaa pääsääntöisesti nykyisellä pohjalla kuitenkin 
kehittämällä sitä niin, että jäsenkehityksemme jatkuisi suotuisana.

Hallinto
Sääntömääräiset kokukset.
Kevätkokous pidetään hallituksen kutsusta maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. 
Kevätkokus 16.3.2022 Virtain kaupungin nuorisotiloissa klo 11.00.
Syyskokous 16.11.2022 Virtain kaupungin nuorisotiloissa klo 11.00.
Talous
Yhdistys kerää jäseniltä jäsenmaksun, minkä suuruus päätetään syyskokouksessa ja 
tilittää liiton ja piirin osuudet niille. Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa ja 
varainhakinta tapahtuu jäsenmaksu-, arpajais- sekä erilaisten tapahtumien 
yhteydessä järjestettävien myyjäisten myyntituotoilla.
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu nollatulokselle.

Toiminta
Jäsenten käytössä on tulevan toimintavuoden ajan kaupungintalon nuorisotila 
ainoastaan keskiviikkoisin klo 9.00 -14.00. Tämä asettaa tominnalle uusia haasteita.
Vakiintunut eri kerhojen toiminta pystytään kuitenkin järjestämään, mutta jäsenten 



yhteisiä kokoontumisia tulee olemaan harvemmin. Nyt on mahdollista perustaa uusia 
pienkerhoja esim. digikerho ja muistikerho. Jäsenistön korkea ikä vaikuttaa jo nyt ja 
tulevaisuudessa entistä enemmän yhdistysten toiminnan sisältöön.

Koulutus
Osallistutaan liiton ja piirin järjestämään koulutukseen tarpeen ja kiinnostuksen 
mukaan. 

Sosiaalinen kanssakäyminen
Yhdistyksessämme toimii aktiivisesti seuraavat kerhot
-senioritanssi, lauluryhmä ja käsityökerho 
-kalastus talvella ja kesällä
-kuntojumppa ja kuntosaliryhmät 
-sauvakävely
-boccia harjoitukset ja bocciakisojen järjestäminen
-laskiaistapahtuma
-perinteiset vihtatalkoot
-juhannusmarkkinoille osallistuminen
-uusien jäsenten huomioiminen ja merkkipäivien muistaminen
-pikkujoulut 
-joulumyyjäisten järjestäminen / osallistuminen

Kulttuuri
Helmikuulle ja maalikuulle suunitellaan teatterimatkat. 
Kesällä tehdään perinteinen teatterimatka Valkeakoskellle.
Syyskuulle suunnitellaan myös teatteri/konserttimatka.

Matkat
Toukokuussa kahden yön matka Tallinnaan. Halukkaille varataan liput balettiin 
Estonia-teatteriin.
Syyskuussa tehdään sokkomatka.
Lisäksi yhdistyksemme pyrkii osallistumaan liiton ja piirin järjestämiin tapahtumiin.

Tiedotus
Yhdistyksen kotisivut on tärkeä tiedotuskanava. Osoite: virtain.elakkeensaajat.fi.
Kotisivujen Etusivulle päivitetään uutisia. Muilla kotisivujen sivuilla pyritään kertomaan
mahdollisimman kattavasti tulevista tapahtumista, kokouksista, retkistä ja matkoista.  
Kotisivuille talletetaan myös EKL:ltä ja EKL:n Pirkanmaan piiriltä tulleet tiedotteet. 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan myös kerhokokouksissa ja Suomenselän 
Samomien muistilistalla sekä jäsentiedotteilla.Tiedottamista eri muodoissa kehitetään
toimintakauden aikana edelleen. Omat rajoituksensa tiedottamiselle asettaa 
jäsenistön ikärakenne ja puutteet sähköisen informaation käytön osaamisessa. 
Ajankohtaista eläkkeensaajia koskevaa tietoa jäsenet saavat myös, kaikille jäsenille 
jäsenetuna tulevasta Eläkkeensaaja-lehdestä.



Hallituksen jäsenillä on oma WhatsApp-ryhmä.

Lopuksi
Toiminnassa on varauduttava siihen, että ”Korona Covid 19” pandemia tulee 
vaikuttamaan toimintaan vielä 2022  vuonnakin. 
Digiloikan tuomiin haasteisiin vastataan hankkimalla yhdistykselle ainakin yksi 
tabletti-tietokone ja opastetaan halukkaat sitä käyttämään. Lisäksi Etäjumppaa 
kokeillaan pinen ryhmän kanssa.
 Virtain Eläkkeensaajat ry:n tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä. Toimintaa 
järjestetään yleisiä rajoituksia noudattaen budjetin rajoissa jäsenistön toiveiden ja 
tarpeiden mukaisesti.

Yhdessä muiden eläkkeensaajaryhmien kanssa jatkamme työtä eläkkeensaajien 
yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi ja taloudellisen tilanteen 
kohottamiseksi. Hallitus toivoo jäseniltä aktiivista osallistumista ja yhteydenottoja 
uusien toimintojen kehittämiseen. 

Virtain Eläkkeensaajat ry  Hallitus


