
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

YLEISTÄ 
Vuosi 2020 oli yhdistysten toiminnan kannalta ”annus horribilis” – kauhea vuosi. 
Toimintamme vuoden 2020 aikana alkoi vireänä ja monipuolisena. Jopa vireämpänä kuin 
aiemmin, mutta pandemiaksi laajentunut koronavirus keskeytti kaiken toiminnan 
maaliskuun puolivälissä täysin neljäksi kuukaudeksi ja senkin jälkeen toimintaa on voinut 
harjoittaa rajoitetusti.  

Kuukausitilaisuuksia ei alkuvuoden kolmen ensimmäisen tilaisuuden jälkeen voinut 
täysimääräisesti järjestää, minkä vuoksi osanottajamäärä putosi selvästi edellisestä vuodesta. 
Kesäaikaan järjestetyt kaksi ulkoilutapahtumaa – liikuntatapahtuma mölkky- ja 
petankkipeleineen Koivuniemen kentällä sekä Kai Ahmion johdolla tapahtunut tutustuminen 
Penttilänrannan ruusupuistoon - toivat kumpikin virkistystä yli 50:lle yhdistyksemme 
jäsenelle. 
Toteutetut retket ja matkat keräsivät osallistujia, mutta monet matkat jouduttiin 
peruuttamaan korotilanteen johdosta. Myös vapaaehtoistoiminta joutui tauolle, koska 
vanhusten hoitolaitoksiin ei enää voinut mennä. 

Toimintasuunnitelman juhlatapahtumista niin äitienpäiväjuhla kuin isäinpäiväjuhlakin 
jouduttiin perumaan. Keväinen toukosiunaus koki saman kohtalon. Piirin yhteisen 
kirkkopäivän järjestysvastuussa oli Joensuun yhdistys, mutta sekin jouduttiin siirtämään 
tulevaisuudessa järjestettäväksi. 

Jäseniä oli vuoden lopussa 786, joista naisia 569, miehiä 217. Uusia jäseniä liittyi 102 ja 
poistui 107 jäsentä.  Eläkeliiton jäsenhankintakampanja ei olisi voinut osua huonompaan 
aikaan, sillä toiminnan ollessa tauolla jäsenhankinnan mahdollisuudet olivat vähäiset. 
Kuitenkin jäseniä liittyi edelleen lähes entiseen tapaan, mutta jäsenpoistuma oli hivenen 
liittymistä suurempi.
Kaupunki vuokrasi kerhoillemme kokoontumistilat, jotka ovat olleet vuokravapaat 
päiväaikaan pieniä siivous- ja kunnostustöitä vastaan. 

HALLINTO
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 12.02. ja siihen osallistui 190 jäsentä. Syyskokous pidettiin 
14.10. ja siihen osallistui 36 jäsentä. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. 
Hallitukseen kuuluivat:
Pertti Ahtiainen, puheenjohtaja (11 kertaa)
Markku Sivonen, varapuheenjohtaja (9 kertaa)
Hilkka Tolvanen, sihteeri (11 kertaa)
Greetta Turunen (10 kertaa)
Pirjo Hämäläinen (11 kertaa) 
Arja Kokko (11 kertaa)
Heimo Tiittanen, (9 kertaa)
Aino Pölönen, (10 kertaa) 

Varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Pekka Martikainen ja varatoiminnantarkastajana 
Erkki Mononen. 
Kerhojen yhdyshenkilönä oli Pirjo Hämäläinen, arpajaistoimikunnan vastaavana Esa 
Timonen ja kahvilatoiminnasta vastasi tiimi Pirjo Hämäläinen/Kaija Kanninen/Merja 
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Kuronen. Jäsensihteerinä toimi Pirjo Hämäläinen ja rahastonhoitajana Greetta Turunen. 
Matkavastaavana oli Heimo Tiittanen ja matkasihteerinä Hilkka Tolvanen.

KERHOTOIMINTA
Kerhot toimivat vilkkaasti ja kokoontuivat pääosin kerhotalossa:

Kerrat/Kävijät
Käsityö- ja 
korttientekokerho ohjaaja Terttu Hurri       22/233
Senioritanssikerho ohjaaja Viljo Soikkeli   9/381
Lavatanssikerho ohjaaja Viljo Soikkeli   6/205
Laulukerho ohjaaja Tuula Varis/Matti Rautio 12/129
Näytelmäkerho ohjaaja Pirjo Elia/Markku Sivonen/

Elmi Karjalainen 19/175 
Runokerho ohjaaja Pertti Ahtiainen   5/27
Maalauskerho ohjaaja Kai Ahmio/Riitta Pajulahti   26/239
Tarinakerho ohjaaja Pertti Ahtiainen 11/46
Kuntokerho I ohjaaja Leena Laakkonen 21/191
Kuntokerho II ohjaaja Raimo Puhakka 20/141
Kuntokerho III ohjaaja Leena Laakkonen 20/115 
Liikuntakerho ohjaaja Pirjo Hämäläinen/Siru Niemeläinen 18/509
Boccia ohjaaja Esa Timonen 23/233
Keilakerho ohjaaja Sirpa Pitkonen 21/233

MUU TOIMINTA 
Laulu-, näytelmä-, runo- ja senioritanssikerhon jäsenet saattoivat vierailla vain kerran 
Senioripihassa esittämässä kerhojen ohjelmaa, sillä korona esti maaliskuun puolenvälin 
jälkeen vierailut vanhusten palvelutaloihin. Vapaaehtoistyöntekijämme tekivät tämän vuoksi 
enimmäkseen pienimuotoista yksilöavustusta.
  
JUHLAT
Eläkeliiton 50-vuotisjuhlaa vietettiin kerhotalolla 26.2.2020 katsoen striimattua pääjuhlaa 
Finlandia-talolta. Tilaisuudessa tarjottiin kakkukahvit ja muistettiin ansioituneita. Paikalla 
oli 168 juhlijaa.

JÄSENTAPAAMISET
08.01  Iloinen iltapäivä 220 henkilöä
12.02  Kevätkokous 190 henkilöä
11.03  Iloinen iltapäivä 121 henkilöä
09.09  Iloinen iltapäivä   65 henkilöä
14.10  Syyskokous   36 henkilöä

yhteensä 632 henkilöä

Iloiseksi iltapäiväksi nimetyt jäsentapaamiset järjestettiin kerhotalossa kuukauden toisena 
keskiviikkona tammi-maaliskuussa sekä syys- ja lokakuussa. Koronatilanne esti kevään 
tilaisuudet huhti- ja toukokuussa, jolloin perinteinen äitienpäiväjuhlakin peruuntui. Syksyllä 
voitiin pitää vain syyskuun tilaisuus ja lokakuinen syyskokous, joissa molemmissa oli 
rajoitettu osanotto kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

Tammikuussa vieraili Teatteri Traktori esityksellään ”Pekka Puupää”. Esitys sai erinomaisen
vastaanoton runsaslukuiselta yleisöltä. Helmikuussa kevätkokouksen yhteydessä oli vuorossa 
asianajaja Heli Nykäsen esitys testamentin ja edunvalvontavaltakirjan tekemiseen liittyvistä 
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asioista. Maaliskuussa oli vuorossa perinteinen omien kerhojen ohjelmalla järjestetty 
iltapäivä, jonka lopussa oli myös entisajan tanssit Viljo Soikkelin toimiessa ”tiskijukkana”.

Syyskausi aloitettiin osanottajarajoitusten sävyttämällä tilaisuudella, jossa esiintyi 
emeritusprofessori Paavo Pelkonen kertoen maapallon metsien tilasta muiden 
maankäyttömuotojen puristuksessa. Pelkosen ohje ilmastomuutoksen torjunnassa: istuttakaa 
metsää, oli myös yksi Eläkeliiton yhdistysten vuoden tempauksista. Eläkeliitto oli siis ajan 
hengessä mukana. Syyskokouksessa oli esiintymässä Joensuun kaupunginorkesterin viulisti 
Katja Hänninen kertoen erinomaisten esitystensä lomassa myös soittimensa – alttoviulun - 
rakenteesta.

MUUT TAPAHTUMAT
Toimijapalaveri 17.02 26 henkilöä
Liikuntatapahtuma Koivuniemen kentällä 15.07 50 henkilöä
Ruusupuistokävely 21.07 53 henkilöä
Sauvakävelyohjaustapahtuma 23.09 10 henkilöä
Viljo Soikkelin muistelutilaisuus 05.10 21 henkilöä
Toimijapalaveri  ja ansiomerkkien jako 23.11 30 henkilöä
Ulkoilu- ja glögitilaisuus kerhotalolla 09.12 42 henkilöä

TANSSIT
Loppiaistanssit 05.01 220 henkilöä

MATKAT JA RETKET
29.03. Teatteriretki Kajaaniin (Laila-musikaali) 30 henkilöä
18 ja 19.08 Yllätysmatka Savonlinna 90 henkilöä
01-07.09 Pelimanniviikko Lehmirannassa 22 henkilöä
12 – 18.09. Ruskaretki 39 henkilöä
04.11. Teatterimatka Varkauteen (Herrasmieshuijarit) 37 henkilöä

MYYJÄISET
20.02. Myyjäiset, Kerhotalo 15 henkilöä

YHTEISTYÖTAPAHTUMAT
Eetun kokoukset 4 kpl   8 henkilöä
Piirin kevätkokous 11.08   6 henkilöä
Piirin syyskokous 29.10.   7 henkilöä
Kaupungin vanhusneuvosto 10 kokousta 10 henkilöä

KOULUTUS
Järjestöpäivät Juliessa 24.09 7 henkilöä
Jäsenrekisterikoulutus 23.10 1 henkilö
Piirin järjestämälle järjestöpäiville 24.09 Juliessa osallistuivat Markku Sivonen, Arja Kokko, 
Hilkka Tolvanen, Greetta Turunen, Pirjo Hämäläinen, Heimo Tiittanen ja Pertti Ahtiainen. 
Jäsenrekisterikoulutuksessa kävi Pirjo Hämäläinen.

TIEDOTUS 
Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ilmoitettiin Karjalaisen ja Karjalan Heilin 
järjestöpalstoilla. Yhdistyksemme erinomaisesti ajan tasalla olevalla kotisivulla 
-https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/joensuu/  .    -tapahtumista on voitu tiedottaa jäsenille 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. Korona-ajan alettua puheenjohtajan sähköpostitse 
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tapahtuva tiedotus tavoitti säännöllisesti  kuukausittain yli puolet jäsenistöstä, minkä lisäksi 
sähköpostit olivat kaikkien luettavissa kotisivulta. Tilaisuuksissamme on jaettu esitteitä 
tapahtumista ja retkistä. 

MUISTAMISET
Eläkeliiton 50-vuotisjuhlatilaisuudessa 26.02 annettiin liittohallituksen myöntämät Eläkeliiton
kultaiset ansiomerkit Anja Huttuselle, Leila Immoselle ja Vuokko Juurisojalle sekä Pohjois-
Karjalan piirin myöntämät Eläkeliiton hopeiset ansiomerkit Pertti Ahtiaiselle, Raili 
Haapasalolle, Jorma Hämäläiselle ja Hilkka Tolvaselle.

Syksyllä koronarajoitusten estäessä suuret yleisötapahtumat toimijoiden tapaaminen 
järjestettiin juhlavammin antamalla siinä yhteydessä liittohallituksen myöntämät Eläkeliiton 
kultaiset ansiomerkit Kai Ahmiolle, Terttu Hurrille, Arja Kokolle ja Tarja Retsulle sekä 
Pohjois-Karjalan piirin myöntämät Eläkeliiton hopeiset ansiomerkit Seija Aihkisalolle, Sanni 
Martikaiselle, Eberhard Piatkowskille ja Kyllikki Puhakalle. Vuoden 2020 yhdistyksen 
eläkeliittolaiseksi valittiin Pirjo Hämäläinen, joka toimijapalaverissa palkittiin.

Joulukuisen glögitilaisuuden yhteydessä annettiin Pohjois-Karjalan piirin myöntämä 
Eläkeliiton hopeinen ansiomerkki Seppo Soikkelille.

Yhdistys muisti jäseniensä merkkipäiviä 70, 80, 85, 90, 95 ja 100 iässä. Samoin muistettiin 
merkkipäiviään viettäviä naapuriyhdistyksiä. 

VARAINHANKINTA
Varoja on hankittu jäsenmaksuilla, myyjäisillä ja arpajaisilla sekä matka- ja 
tanssitilaisuuksia järjestämällä. Erityisen hyvin onnistui käsityö- ja korttientekokerhon 
toiminta varojen keräämisessä ja matkojen järjestelyissä onnistuttiin myös erinomaisesti. 
Kaupungilta saatiin avustusta ja kerhotalolla on vuokravapaus kerhojen päiväkäytöstä. 
Jäsenistö on osallistunut kiitettävästi tapahtumiimme. Näin olemme saaneet tuloja 
yhdistyksellemme. 

YHTEISTYÖ
Yhteistyökumppaneitamme olivat mm. vanhusneuvosto, Joensuun seudun eläkeläisjärjestöt 
sekä Joensuun evankelisluterilainen ja ortodoksinen seurakunta. Yhteistyö Eläkeliiton 
Pohjois-Karjalan piirin kanssa on ollut vilkasta, olemme osallistuneet piirin koulutuksiin, 
erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 

TALOUS
Yhdistyksemme talousarvio oli 8400 euroa alijäämäinen, mutta se toteutui paljon parempana,
kun ylijäämää tuli 3577,03 euroa. Tulopuolella jäsenmaksutulot, käsityökerhon myyntitulot, 
arpajaiset ja matkat ylittivät arvion ja vapaaehtoistyön menot olivat arviota pienemmät.

Kiitämme jäseniämme kuluneen vuoden toiminnasta. Hallitus toivoo edelleen aktiivista 
osallistumista toimintaan ja tapahtumiin. Koronavuoden jälkeen palautuminen normaaliin 
toimintaan kestää aikansa, joten uusia toimintamuotojakin on syytä kehitellä.

HALLITUS 
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