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Eläkeliiton Turun yhdistys ry 

Toimintakertomus vuodelta 2020 
Yleistä 

 

Eläkeliiton Turun yhdistys ry on perustettu 14.6.1974 eli viime vuosi oli yhdistyksen 

46. toimintavuosi. Yhdistys kuuluu Suomen suurimpaan eläkeläisjärjestöön Eläkeliit-

toon, jossa on n. 125.000 jäsentä. Eläkeliitto jakautuu 20 piiriin ja piirit 400 paikallis-

yhdistykseen. Turun yhdistys ry kuuluu Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiriin, johon 

kuuluu vähän yli 17.000 jäsentä. Varsinais-Suomen piiri jakaantuu 45 yhdistykseen, 

joista Turun yhdistys on kolmanneksi suurin.  

 

Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja ai-

neellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja 

hyvinvointinsa edistäminen (säännöt 2 §). 

 

Eläkeläisten edunvalvontaa valtakunnan tasolla hoitaa kuuden eläkeläisjärjestön perus-

tama yhteistyöelin EETU ry. 

Turun yhdistys pyrkii tarjoamaan eläkeläisille ja ikäihmisille monipuolista toimintaa ja 

virkistystä. 

Yhdistyksen toiminta tapahtuu Turun Raittiusseuralta vuokratuissa tiloissa Taimi 

II:ssa ja Paattisten aluetalossa.  

Jäsenet, jäsenedut  

Eläkeliiton Turun yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa yhteensä 737. Vuoden ai-

kana yhdistykseen liittyi 50 uutta jäsentä ja erosi 104. Naisia oli jäsenistä 71 % ja 

miehiä 29 %. Jäsenmäärä on ollut viime vuosina laskeva johtuen pääasiassa jäsenten 

ikääntymisestä.  

Toimintavuoden jäsenmaksu oli 15 euroa/jäsen. 

Jäsenmaksuun sisältyvät Eläkeliiton jäsenedut, kuten EL-Sanomat kuusi kertaa vuo-

dessa ja mm. alennukset Lehmirannan lomakeskuspalveluista. 

Kokoukset  

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi. Koronan vuoksi syksyyn siir-

retty kevätkokous pidettiin 14.9.2020 ja syyskokous 13.11.2020. Hallitus kokoontui 9 

kertaa.  
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Hallitus: 

Soile Ojanperä, puheenjohtaja 

Raili Kujanpää, varapuheenjohtaja ja sihteeri 

Riitta Heino, matkavastaava 

Seija Helin, jäsenrekisterivastaava 

Kristina Knapas, jäsen 

Pirkko Lönnqvist, päiväkerhon vastaava 

Anja Palmroth, jäsen 

Tuula Ranne, emäntävastaava 

Kari Viinamäki, rahastonhoitaja 

Aura Wirkku, vapaaehtoistyön vastaava 

 

Muita toimihenkilöitä: 

Hanna Hakamäki, kahvinkeittäjä 

Pentti Nurmi, kerhoisäntä 

Anja Nurminen, musiikkiliikunta, Kerttulin vanhainkoti   

Pirjo Nurminen, kahvinkeittäjä 

Leeni Puisto, lauluryhmän säestäjä 

Sirpa Raiko, risteilyt  

Seppo Simpanen, boccia-kerho Paattinen 

Auli Savolainen, tiedotusvastaava 

Leila Tuominen, risteilyt, jumppa Paattinen 

 

Jäsenten säännölliset kokoontumiset  

 

Varsinais-Suomen koronatilanne ja Turun antamat kokoontumisrajoitukset haittasivat 

yhdistyksen toimintaa. Jäsentapaamiset olivat tauolla maaliskuusta elokuuhun eli yh-

teensä 6 kk. Näin ollen kerho pystyi kokoontumaan vain viisi kertaa. 

 

Tammikuun kerhossa 20.1. Jenna Walldén Turun TULE-keskuksesta kertoi selän hoi-

dosta, osallistujia 79. 

Helmikuun kerhossa 17.2 käsiteltiin luonnon ravinto- ja lääkeaineita ja miten niistä voi 

hyötyä, osallistujia 71. 

Syyskuussa 14.9. pidettiin koronan takia siirtynyt kevätkokous. Puhujana myös rovasti 

Anneli Rantalaiho, osallistujia 30. 

Lokakuussa Kaisa Karvonen Varsinais-Suomen muistiyhdistyksestä puhui kodin turvalli-

suudesta, osallistujia 30. 

Marraskuussa 9.11. pidettiin syyskokous, puheenjohtajana piirihallituksen jäsen Leena 

Järvi Paimiosta, osallistujia 28. 
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Liikuntaryhmät 

 

Ikiliikkuvat-musiikkiliikuntaa harrastettiin maanantaisin Kerttulin vanhainkodissa 9 

kertaa ja osallistujia oli 165 henkilöä. 

Paattisilla jumpattiin 18 kertaa ja voimistelijoita oli yhteensä 262. 

Paattisten boccia-kerho kokoontui 18 kertaa ja osallistujia oli yhteensä 124. 

Liikuntaryhmät pystyivät koronan takia toimimaan vain noin 4 kk:n ajan.  

Kulttuuriaiheiset ryhmät 

 

Yhdistyksen Lauluryhmä Tenhot ehti ennen koronarajoituksia kokoontua kolme 

kertaa. Loppuvuoden ryhmä oli tauolla. 

 

Retket ja matkat ja muu toiminta 

 

Koronan takia kaikki suunnitellut matkat ja retket jouduttiin perumaan. 

 

Vapaaehtoistoiminta  

 

Yhdistyksen jäsenet tekevät vapaaehtoista auttamis- ja tukemistyötä apua 

tarvitsevien hyväksi. Vapaaehtoistyön laajuuden mittaamiseksi täytetään 

vapaaehtoistyön kortit vuosittain. Koronarajoitukset haittasivat myös tätä toimintaa, 

sillä vapaaehtoisten vierailut sekä kotona että vanhainkodissa asuvien luona olivat kiel-

lettyjä. 

Tiedotus 

 

Yhdistyksen ilmoitukset julkaistiin Turun Sanomien yhdistyspalstalla maanantai-

sin ja yhdistyksen kotisivuilla. Keväällä jäsenille lähetettiin jäsenkirje, jossa oli 

yhdistyksen esite ja jäsenmaksulomake.  

Yhteistyö 

 

Hallituksen edustajat osallistuivat Turun alueen yhteistyökokouksiin keväällä 

Naantalissa ja syksyllä Piikkiössä.  
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Hallituksen edustajat osallistuivat piirin järjestämään toimihenkilöpäivään Lehmi-

rannassa 27.1. Piirin järjestämät muut koulutuspäivät- ja kurssit peruttiin koro-

nan takia. Piirin yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin syksyllä. Turun yhdis-

tyksestä ei ollut edustajia. 

Vuositervehdys-lehteen toimitettiin kertomus entisestäTurun Ukkokodista eli 

nykyisestä Parkinmäen palvelutalosta ja hankittiin 7 mainosta. 

Talous 

Omatoimista varojen hankintaa olivat jäsenmaksut ja EL-myynti. 

Turun kaupunki avusti yhdistyksen toimintaa antamalla toiminta- ja liikunta-avustusta. 

Muita kuluja olivat jäsenmaksut liitolle, toimistokulut, osallistuminen koulutuksiin, 

vuokra- ja kokouskulut. 

Toiminnan arviointia 

 

Korona haittasi suuresti yhdistyksen toimintaa, eikä toimintasuunnitelmaa pystytty 

toteuttamaan. Yhdistys pystyi toimimaan vain tammi- ja helmikuussa sekä syys- että 

marraskuussa. Kesä-elokuussa yhdistys oli kesätauolla.  

 

Hallitus haluaa kiittää kaikkia jäseniä, kerholaisia, kerhotoiminnan vetäjiä ja muita ak-

tiivisia toimijoita vaikeasta toimintavuodesta. Toivottavasti tulevaisuudessa saamme 

yhdistyksen toiminnan uuteen nousuun! 

Turku 25.2.2021 

 

 

 

Soile Ojanperä 

puheenjohtaja 

Raili Kujanpää 

sihteeri  

  

  

 


