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Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 46. toimintavuosi. 31.12.2018 yhdistyksen jäseninä oli 154 

miestä ja 258 naista sekä 13 yhteisöä.  Vuoden aikana yhdistyksen jäseniksi 

hyväksyttiin 35 uutta jäsentä. Vakiintuneen jäsenmäärän ja johdonmukaisen 

toiminnan ansiosta yhdistyksen talous on edelleen vakaa. Toimintavuoden 2018 tulos 

oli alijäämäinen 397,62 euroa.  Toiminnan osalta tulos oli tasapainossa, mutta 

vuoden aikana oli uusittava yhdistyksen tietoteknisiä valmiuksia, mistä syntyi kirjattu 

alijäämä.  

Vuonna 2018 yhdistyksen hallituksessa toimivat Pekka Hentinen (pj), Heikki Kuurne 

(vpj), Eila Kokko (s), Aarre Talja (rahastonhoitaja), Raimo Kari, Anna Pussinen, Tuula 

Kangas, Antti Pekkala, Sirkka Långström, Maija Salonen, Irja Hakokivi ja Pekka 

Uljamo. Hallitus kokoontui vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa (12 

kokousta). Syyskuun 13. päivänä yhdistyksen hallitusta kohtasi suru, kun hallituksen 

pidetty ja arvostettu jäsen Tuula Kangas menehtyi äkillisesti.  

Sääntömääräiset kokoukset pidettiin syksyllä ja keväällä. Lisäksi yhdistyksellä oli 

jäsenmäärään perustuva edustus piirin ja liiton kokouksissa.   Yhdistyksen 

kirjanpitäjänä toimi Raija Ahola ja toiminnantarkastajina Aune Lahtonen ja Raija 

Myllykangas.  

Kertomusvuonna 2018 toimintaa toteutettiin ja kehittäminen jatkui vuonna 2016 

linjattuna, toimikuntiin perustuvana suunnitelmallisena työskentelynä ja jäsenten 

aktivoimisena mukaan tapahtumiin ja liikkeelle.  Huomioiduksi tulivat kattavasti 

jäsenistön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alueet. Toiminta oli jaettu 

seuraaviin toimikuntiin, joihin vastuuhenkilöt pyysivät ja saivat apua jäsenistön 

piiristä:  

- Puheenjohtajisto ja sihteeristö (puheenjohtaja Pekka Hentinen ja 

varapuheenjohtaja Heikki Kuurne, sihteeri Eila Kokko ja varalla Maija Salonen) 

- Liikuntatoimikunta (Antti Pekkala) 

- Hengellinen toimikunta (Anna Pussinen) 

- Virkistys-, kulttuuri- ja matkailutoimikunta (Sirkka Långström) 

- Kerhotoimikunta (Raimo Kari) 

- Harrastus-, opintokerho-,  Äijävirtaa- ja Apuset Vapaaehtoistoiminnan toimikunta 

(Aarre Talja) 

- Ravintolatoimikunta (Tuula Kangas 13.9.2018 asti) 
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- Yhdistyksen tukipalveluista, viestinnästä ja suhdetoiminnasta vastasivat 

puheenjohtaja Pekka Hentinen, varapuheenjohtaja Heikki Kuurne, ja sihteeri Eila 

Kokko (varalla Maija Salonen) 

- Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 21.3.2018 siirtyä nettijäsenrekisterin 

käyttöön 1.6.2018 lähtien. Yhdistyksen jäsenasioista vastasi Anna Pussinen 

13.6.2018 asti ja siitä eteenpäin jäsenrekisterin hoitajaksi sekä käyttöoikeuden 

(käyttäjätunnus + salasana) haltijaksi valittiin Pirkko Kiviö ja varahenkilöksi 

valittiin Aarre Talja.  

- Yhdistys oli edustettuna Vanhus- ja vammaisneuvostossa sekä Joutsan 

Kumppanuuspöydässä  

Yhdistyksen 46. toimintavuonna järjestettyihin kokouksiin, juhliin, matkoille, retkille, 

teatterimatkoille, kerhoihin, koulutukseen, piirin ja liiton tapahtumiin sekä 

naapuriyhdistysten kutsutilaisuuksiin osallistui jo vakiintuneeksi muodostunut määrä 

ihmisiä. Tapahtumia oli yhteensä 183, osallistujia 3116 ihmistä, keskimäärin 17 

osallistujaa tapahtuma. Yhdistyksen jäsenistöstä noin 75 % osallistui vähintään 

yhteen tapahtumaan vuoden aikana. Oman tarjonnan ohella suuri joukko jäseniä 

käytti viikoittain hyväkseen kunnan järjestämää ikäihmisten jumppaa ja vesiliikuntaa. 

Yhdistyksen jäsenet hyödynsivät myös Palvelukeskus Jousen kuntosalin vapaavuoroja 

ja muiden paikallisten järjestöjen tarjoamia palveluja.  

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen Apunen-vapaaehtoistoiminta teki 

arvokasta ja suunnitelmallista työtään ikäihmisten ja apua tarvitsevien parissa 

vakiintuneella otteella.  Vapaaehtoiskortteja palautti 39 henkilöä, jotka antoivat 

kukin noin 64 tuntia aikaansa kotivierailuihin, laitosvierailuihin, asiointiapuun, 

puhelinkeskusteluihin ja muuhun vapaaehtoistoimintaan, yhteensä 2509 tuntia. 

Yhteydenoton kesto oli keskimäärin 1,5 tuntia. Matalan kynnyksen kahvitteluhetkiä 

järjestettiin Niittytien ja Kirkkokankaan asukkaille.  Apuset näkyivät vuoden aikana 12 

tilaisuudessa, jotka kokosivat yhteensä 575 henkilöä.  Tähän sarjaan kuuluvat muun 

muassa Elämänkaari-juhla, Tiekirkko, Kesäkirkko, Marjatantien tanssiaiset sekä edellä 

mainitut kahvitteluhetket.  Apusten kuukausikokouksia pidettiin 9 kertaa ja niihin 

osallistui keskimäärin 20 apuslaista.  Kertomusvuoden aikana Apusten 

kuukausikokouksissa kuultiin vierailevia alustajia, muun muassa muistihoitajaa. 

Sirkka Långströmin johtaman Huvitoimikunnan suunnittelemiin juhliin osallistui 

keskimäärin 71 henkilöä/juhla, matkoille, retkille, luentotilaisuuksiin ja teatteriin 

osallistui keskimäärin 41 henkilöä/tapahtuma, muihin aktiviteetteihin (kerhot, 

liikuntapäivät, tanssit ym.) osallistui noin 15 henkilöä/tapahtuma. 

Kerhotoiminnassa Raimo Karin vetämä Keskiviikkokerho jatkoi omassa luokassaan ja 

keräsi vuoden aikana 884 kävijää, keskimäärin 29 osallistujaa/kerta. Mölkkykerho 

kuntoili 16 kertaa, keskimäärin 16 osallistujalla/kerta.   Anna Pussisen vetämä 

hengellinen kerho on myös vakiinnuttanut noin 9-10 hengen osallistujamäärän.  
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Liikuntatoimikunnan vetäjä Antti Pekkala laittoi väen liikkeelle muun muassa 

yhdistetyssä ikäihmisten olympialais- ja rantakalailtapäivässä Vallaspellossa. 

Ulkoilemaan ja kilpaa onkimaan oli tullut edellisvuoden tapaan 60 yhdistyksen 

jäsentä. Liikuntakortteja palautettiin yhteensä vuoden lopussa 35 kappaletta.  

Vuonna 2018 järjestettiin Maataloustuottajain Joutsan yhdistyksen ja Joutsan 

seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestyksessään kolmas toukosiunaaminen Arto 

Höltän tilalla. Siunaamisen toimitti seurakuntapastori Juhani Räsänen ja paikalla 

aurinkoisessa ja perinteikkäässä tapahtumassa oli 51 henkilöä.   

Yhdistyksen jäsentapahtumia on järjestetty muun muassa Seurakuntatalolla, 

Hyvinvointituvalla, Niittytien kerhohuoneistossa, Kirkkokankaan kerhotiloissa,  

Palvelukeskus Jousessa, Virastotalon alakerrassa sijaitsevassa nuorisokahvilassa, 

Pajutuvalla, Vallaspellon koululla, Pekkasten leirikeskuksessa, Honkalassa, Huttulassa,  

Lamminmäellä, Kotiseutumuseolla ja Joutotuvassa.  Tapahtumista on tiedotettu 

järjestöpalstalla ja yhdistyksen nettisivuilla.  

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa pidettiin ohjenuorana huolellista suunnittelua ja 

järkevää taloutta.  Jäsenistön viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista kuuluu suuri kiitos 

jokaiselle, joka osallistui tavalla tai toisella tilaisuuksien järjestelyihin. 

Osana varainhankintaa yhdistys osallistui Joulutervehdys-lehden ilmoitusmyyntiin ja 

lehdenmyyntiin.   

Eläkeliiton Joutsan yhdistys on ollut myös aktiivinen verkostoituja ja harjoittanut 

yhteistoimintaa sekä Keski-Suomen piirin että Liiton kanssa. Keski-Suomen piirin 

toiminnantarkastajana on ollut Heikki Kuurne ja piirihallituksen jäsenenä sekä 

yhdistyskehittäjänä Aarre Talja. Naapuriyhdistyksiä on muistettu merkkipäivinä ja 

kutsutilaisuuksiin on osallistuttu yhteensä 89 osallistujan voimin vuoden aikana.  

Eläkeliiton XIX Liittokokous järjestettiin 5.-7.6.2018 Jyväskylässä. Joutsan yhdistys oli 

kokouksessa näkyvästi edustettuna osallistuen Metsä-teemaiseen näyttelyyn 

puheenjohtaja Pekka Hentisen teoksella. Kokousedustajia Joutsasta oli 6.  

Yhdistys haki Toimekasta toimintaa –toiminta-avustusta Näkyvyystempauksen 

järjestämiseksi. Tukea saatiin 950 euroa.  Avustuksen turvin järjestettiin Kesäpäivä 

Museolla –tapahtuma, jossa puhujana oli Eläkeliiton uusi puheenjohtaja Raimo 

Ikonen. Tilaisuudessa oli läsnä 110 henkilöä.   

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä tuesta ja osallistumisesta toimintaan. 

Yhteistyössä on voimaa, kun halutaan Eläkeliiton liittokokouksen hyväksymän 

teeman mukaisesti ”Elämältä enemmän”. 

 

Yhteistyössä on voimaa. 

Toimintakertomuksen on koonnut  

Maija Salonen 


