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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 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 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 kuunnellaan 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. Hyvä fyysinen kunto 
auttaa ikäihmistä päivittäisissä askareissa ja selviämään kotona mahdollisimman 
pitkään. Siksi tulemme lisäämään jäsenten mahdollisuutta osallistua ohjatuun 
voima- ja taspainoharjoitteluun. 
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 17.3.2021 Virtain kaupungin nuorisotiloissa klo 11.00.
Syyskokous 10.11.2021 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 2021 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.
Pyrimme saamaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan ikäihmisiä kiinnostavista 
asioista. Kerhoissa tullaan myös lisäämään tietoutta EKL.n tuottaman 
digimateriaalin tarjoamista monipuolisista käyttömahdollisuuksista.
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 
-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 pyritään saamaan yhdistykselle oma konsertti Rajaniemeen. 
Laulaja Päivi Mäkinen esitää Edith Piafin lauluja. 
Kesäteatteriin voidaan osallistua jos se on terveydellisesti turvallista.

Matkat
Keväälle suunnitellaan 3-4 h teemamatkoja lähiseudulle. 
Teemoina luonnonantimet, keräily sekä kirjallisuus. 
Yhdistyksemme pyrkii osallistumaan liiton ja piirin järjestämiin tapahtumiin.

Tiedotus
Yhdistyksen kotisivut on tärkeä tiedotuskanava. Osoite: virtain.elakkeensaajat.fi.
Tapahtumista tiedotetaan yhteisissä kerhoissa sekä Suomenselän Samomien 
muistilistalla sekä jäsentiedotteilla.
Hallituksen jäsenillä on oma WhatsApp-ryhmä.
Jäsenille tiedottamista sähköpostitse tulaan myös lisäämään.



Lopuksi
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa maassa on laajalle levinnyt covid-19 tautitilanne,
joka vaikeuttaa toiminnan tarkkaa suunnittelua. 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


