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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen 
oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.Tavoitteemme on jäsenistön kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinninn edistäminen tarjoamalla jäsenille mahdollisimman monipuolista toimintaa 
eläkepäivien vireyden ylläpitämiseksi ja viihtyvyyden edistämiseksi.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri- 
harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä 
tarjoaa ilon ja oppimisen mahdollisuuksia mukavassa seurassa.

Yhdistys on myös aktiivisten eläkeläisten toimintajärjestö jota kunnellaan ja kuullaan 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja keskusteluissa. Yhdistys seuraa aktiivisesti eläkkeensaajien 
asemaan vaikuttavia yhteiskunnallisia toimia ja pitää jäsenistön ajan tasalla.

Osallistumme  EKL.n ja Ekl.n Pirkanmaan piirin järjestämään koulutus- ym. toimintaan aktiivisesti.
Olemme mukana Voimaa vanhuuteen-ohjelmassa jossa tuotetaan ja otetaan käyttöön hyviä 
toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan. Seuramme Senioripuiston valmistumista ja 
järjestämme siellä mahdollisuuden omaehtoiseen ja ohjatuun toimintaan ja näin aktivoimme  ja 
innostamme ikäihmisiä lisäämään liikuntaa.

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 18.3.2020 Virtain kaupungin nuorisotiloissa klo.11.00.
Syyskokous 11.11.2020 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 2020 talousarvio on laadittu nollatulokselle.
Taloudessa noudatetaan  tarkkaa linjaa, kuitenkin siten, että jäsenistön toiminta ei kärsi.

Toiminta

Jäsenistön tapaamiset 
Jäsenten yhteinen kerho pidetään (kesäkuukausia lukuun ottamatta)  parillisten viikkojen 
keskiviikkona klo 11.00 kaupungin nuorisotiloissa. Kahvitus alkaa klo 10.
Kerhoihin pyydetään yhteiskunnan eri alojen asiantuntijoita kertomaan ikäihmisiä kiinnostavista 
asioista. Myös yhdistyksen jäsenten itse esittämää ohjelmaa lisätään.



Koulutus

Osallistutaan liiton ja piirin järjestämään koulutukseen tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

Sosiaalinen kanssakäyminen

Yhdistyksessämme toimii aktiivisesti seuraavat kerhot:
senioritanssi, lauluryhmä ja käsityökerho kokoontuvat nuorisotiloissa
kalastusta talvella ja kesällä
kuntojumppa nuorisotiloissa ja kuntosaliryhmät Ainalan kuntosalilla
sauvakävely
boccia  harjoitusten ja kisojen järjestäminen
perinteiset vihtatalkoot
pikkujoulut 
laskiaistapahtuma
uusien jäsenten huomioiminen ja merkkipäivien muistaminen

Kulttuuri

Teatteri ; lähikaupunkien teatteriesitykset talvella, kesäteatteri kesällä
Konsertteja

Matkat
Yhdistyksemme pyrkii osallistumaan liiton ja piirin järjestämille matkoille.
Viroon suuntautuvia kylpyämatkoja järjestetään edelleen jatkossa.
Lisäksi järjestetään sokkoretkiä  ja tutustumistilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Tiedotus

Yhdistyksen kotisivut on tärkeä tiedotuskanava. Osoite: virtain.elakkeensaajat.fi.
Tapahtumista tiedotetaan yhteisissä kerhoissa sekä Suomenselän Samomien muistilistalla
sekä jäsentiedotteilla.

Lopuksi

Virtain Eläkkeensaajat ry:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Toimintaa järjestetään 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. 
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