
ELÄKELIITON VEHKALAHDEN YHDISTYS RY. 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
Yleistä: 
Tämä toimintasuunnitelma on suurelta osin kopio 
tämänvuotisesta (2020) toimintasuunnitelmasta. 
Tämänvuotinen suunnitelma jäi toteutumatta hyvin suurelta osin 
Koronapandemian vuoksi. Julkisuudessa olleiden tietojen 
/veikkailujen perusteella näyttää siltä, että Korona ei hellitä 
ennen ensi kesää, joten varmasti toimintaa joudutaan 
edelleenkin pitämään melko matalalla tasolla. Yhdistyksen 
hallitus päättää millä tasolla toimintaa voidaan pyörittää. 
Voidaanko ajateltuja tilaisuuksia pitää, vai joudutaanko niistä 
luopumaan 
Seuraava listaus on siten muistilista toiminnan pohjaksi. 
Tilanteen mukaan toimintasuunnitelmaa voidaan tarkentaa, tai 
muokata tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Tammikuu  
Hallituksen kokous 
Kerhopäivä kuukauden toinen tiistai Simeonsalissa 
Tarinatupa Puistokammarilla kuukauden kolmas keskiviikko 
Kässäkerho, pariton viikko, maanantai 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
 
Helmikuu 
Hallituksen kokous 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeonsalissa 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko puistokammari 
Karaokekarsinnat. Huom.sarjat N/M 50+/65+ 
Teatterivierailu 
Kässäkerho, pariton viikko, maanantai 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
 
Maaliskuu 
Hallituksen kokous 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeonsalissa 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko 
Piirin karaokekilpailut 
Kässäkerho, pariton viikko, maanantai 
Kevätkokous 
Omat pilkkikisat 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
 
Huhtikuu 
Hallituksen kokous 



Lehmiranta? 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeonsalissa 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko 
Kässäkerho, pariton viikko, maanantai 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
 
Toukokuu 
Hallituksen kokous 
Toukosiunaus Tykän tuulimyllyllä 
Piirin Hengellinen päivä.Hamina Marian kirkko 13.05. Oma 
kirkkopyhä 
Äitienpäiväkahvit Simeonsalissa 
boccia tiistaisin 
Mölkkyä maanantaisin 
Piirin liikuntapäivä. Tykkimäki 03.06. 
 
Kesäkuu  
Hallituksen kokous 
Kesätori Pyhällössä 
Piirin kesäjuhla. 
Boccia tiistaisin. Mölkkyä maanantaisin 
Sokkomatka.  
Kesätetterimatka Lappeenrannan teatteriin 
 
Heinäkuu Kesätori Pyhällössä. Torikahvitus 
Piirin ja omat rantaongintakilpailut 
Boccia tiistaisin. Mölkkyä maanantaisin 
 
Elokuu 
Hallituksen kokous 
Kesäteatteriretki 
Sadonkorjuujuhla Tykän tuulimyllyllä 
Ulkoilu-ja kaalisoppapäivä 
Jäseniltapäivä / Vehkalahden yhdistys 50 v. juhla 
Boccia tiistaisin. Mölkkyä maanantaisin 
Piirin hengellinen tapahtuma 
Piirin boccian joukkuekilpailu Haminassa 
 
Syyskuu 
Hallituksen kokous 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeonsalissa 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko 
Kässäkerho, pariton viikko maanantai 
Musiikkiliikunta tiistaisin.  
Mölkkyä maanantaisin 
Boccia perjantaisin  
 
Lokakuu 
Hallituksen kokous 



Syyskokous 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Vasapirtissä 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko Puistokammari 
Kässäkerho, pariton viikko, maanantai Puistokammari 
Piirin teatterimatka 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
 
Marraskuu 
Hallituksen kokous 
Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeonsalissa 
Isänpäiväkahvit Simeonsali 
Tarinatupa kuukauden kolmas keskiviikko Puistokammari 
Kässäkerho, pariton viikko maanantai 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
Konserttimatka Kuusankoskelle 
 
Joulukuu 
Joulujuhla Simeonsalissa 
Musiikkiliikunta tiistaisin 
Boccia perjantaisin 
Tallinnan risteily 
 
Vaikuttamistoimintaa 
Vapaaehtoisten toimintaryhmä jatkaa omien valittujen   
kohteidensa parissa, oman suunnitelmansa mukaisesti. 
Vapaaehtoisryhmän toimintasuunnitelma on tässä liitteenä.  
Piirin järjestämille kursseille otamme osaa. 
Myös Retkivastaavan toimintasuunnitelma on seuraavassa 
liitteenä. 
Hallitus pyrkii kehittämään yhdistyksen toimintaa, eri alueilla. 
Tärkein alue on varojenhankinta. Varoja hankitaan mm. 
myyjäisin arpajaisin ja keräyksin, yms. toiminnalla. 
Tärkeä alue on myös hyväntekeväisyys. Perinteisesti Joululahja 
hankittu valittuun hädänalaiseen kohteeseen. 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
 
Liitteet: 2kpl 
 
 
Vapaaehtoistoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 

*Vuoden 2021 aikana toteutamme "Digiaikaan siirtyminen" Eläkeliiton vuodelle 2000 
myöntämän toimekasta toimintaa avustuksen, 900,00 € Toteutamme digiopastusta 
pienryhmä ja henkilökohtaisena opastuksena; älypuhelimien, tablettien ja tietokoneiden 



peruskäytössä. 
 
*Tähän opastukseen tarvitaan ja voivat osallistua kaikki jäsenemme. Jokainen meistä osaa 
jotakin ja sen hyvän voi aina opastaa toisille. 
 
*Toteutamme mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden ikäihmisten parissa toimivien 
järjestöjen ja tahojen kanssa. 
 
*Toteutamme digiopastusta huomioiden koronatilanteen mukanaan tuomat rajoitukset. 
 
 *Jatkamme ja kehitämme vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä yhdistyksen jäsenistön 
kanssa, huomioiden heidän toiveensa ja tarpeensa vapaaehtoistoiminnassa. 
 
* Toteutamme vapaaehtoisten vertaisryhmätapaamisia sekä virkistys- ja 
koulutustilaisuuksia yhteistyössä piirin ja liiton kanssa. 
 
*Jatkamme vapaaehtoistoimintana "Kotoa - kotiin", virtuaalijumppaa. 
 
 
 
Pyhällössä 10.10.2020 
 
 Anna-Leena Saarelainen 
 yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaava. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eläkeliiton Vehkalahden yhdistys ry 
 

Toimintasuunnitelma 2021 / Retkivastaava  
 
Tammi- Huhtikuu: Teatteri vierailu maaliskuussa, koronatilanne huomioiden. 
Huhtikuu – Heinäkuu: Sokkomatka, kesäteatteri, pienryhmien tutustuminen lähialueeseen. 
Toukosiunaus 
Elokuu – Lokakuu: Konsertti, tai ehkä jotakin muuta? 
Työt takana, Kruunupuisto Oy. Järj. Vehkalahden yhdistys. 
Marras- Joulukuu: Teatteri, matkatoimiston pikkujouluristeily. 
 
Huhtikuu - Lokakuu: Annelin ja mahdollisesti Reijon järjestämät tapahtumat. 
Lehmirannan tilanne 2021? 

Koronatilanne 2021 ? 

 
 
Työryhmä: Matti, Reijo ja Anneli 
 
 



 


