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Eläkeliiton Turun yhdistys ry 

  

  Toimintasuunnitelma vuodelle 2022  
  

Yleistä  

Eläkeliiton Turun yhdistys ry on  perustettu v. 1974 eli ensi vuosi tulee olemaan 

yhdistyksen 48. toimintavuosi.  Yhdistys kuuluu Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiriin. 

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja 

aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja 

hyvinvointinsa edistäminen (säännöt 2§). Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumaton järjestö, jossa jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta heidän 

iästään, sukupuolestaan, yhteiskunnallisesta asemastaan tai aatteellisista 

näkemyksistään.  

  

Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen mukavaa toimintaa mm. kuukausikerhon, 

liikuntatapahtumien, retkien ja kulttuuritapahtumien merkeissä.  

  

Yhdistyksessä oli 30.9.2021 yhteensä 700 jäsentä.  

  

Hallitus  

Yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 

8-10 jäsentä. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee myös 

rahastonhoitajan ja sihteerin, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus 

valitsee yhdistyksen erilaisia toimintoja vetämään toimintavastaavat.  

 

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja aina tarpeen vaatiessa. Hallituksen jäsenet 

osallistuvat piirin järjestämiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin ja tuovat sieltä 

tietoa muille hallituksen jäsenille sekä jäsenistölle.  

V. 2022 hallitustyöhön pyritään houkuttelemaan lisää aktiivisia jäseniä. Erikoisesti 

tarvittaisiin liikuntavastaava järjestämään yhdistyksen liikuntatapahtumia.  

 

Yhdistyksen virallisia kokouksia pidetään kaksi, joista kevätkokous on ennen 

maaliskuun loppua ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen kokouksiin kutsutaan 

piirin edustaja kertomaan liiton ja piirin hankkeista ja suunnitelmista. Yhdistyksen 

syyskokouksen valitsemat edustajat osallistuvat Varsinais-Suomen piirin kevät- ja 

syyskokouksiin.  

 



  2  

Toimitilat  

Yhdistys kokoontuu toiminnasta riippuen joko Taimi II:ssa, Puutarhakatu 21,  tai 

Tarmon talossa, Virusmäentie 10. Kuukausikerho siirtyy vuoden alusta Tarmon talolle. 

Paikan vaihdoksella pyritään helpottamaan autoilevien jäsenten saapumista kerhoon. 

Tarmon talolle on myös hyvät bussiyhteydet kaupungista. Karaokekerho siirtyy myös 

Tarmoon viimeistään vuoden alusta.  

  

Kuukausikerho  

Kerho kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. 

Kerhoon kutsutaan eri alojen asiantuntijoita kertomaan eläkeläisiä kiinnostavista ja 

ajankohtaisista asioista. Arpajaiset jatkuvat entiseen tapaan. Panostetaan 

houkuttelevaan kahvitarjoiluun. Kevään viimeisenä kerhopäivänä vietetään kevätjuhlaa 

ja syksyn viimeisenä kerhopäivänä joulujuhlaa. Myyjäiset järjestetään marraskuussa. 

  

Musiikkitoiminta  

Lauluryhmä Tenhot jatkaa laulunopettaja Johanna Järvisen johdolla.  Kuoro esiintyy 

yhdistyksen omissa tilaisuuksissa sekä käy mahdollisuuksien ja pyyntöjen mukaan 

laulamassa vanhusten palvelutaloissa ym.   

Karaokekerho on saavuttanut suuren suosion ja se jatkaa edelleen Kaj Engblomin 

johdolla.  

 

Retket ja kulttuuritoiminta  

Keväällä järjestetään 1-2 kokopäiväretkeä, toinen sokkomatkana. Syksyllä tehdään 

pienempi retki ja tutustutaan lähiseudun nähtävyyksiin. Vähintään yksi 

kulttuuritapahtuma  (konsertti/teatteri) sekä keväällä että syksyllä. Järjestetään 

myös päiväretki Lehmirantaan ainakin yhden kerran.   

Kokeillaan Tarmossa karaoketanssien järjestämistä kevään aikana.  

   

Vapaaehtoistoiminta  

Yhdistyksen jäsenet tekevät vapaaehtoista auttamis- ja tukemistyötä apua 

tarvitsevien hyväksi. Vapaaehtoistyön laajuuden mittaamiseksi täytetään 

vapaaehtoistyön kortit vuosittain. Lisätään informaatiota vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksista jäsenille, jotta saadaan lisättyä vapaaehtoistyön määrää.  

  

Liikunta ja ulkoilu  

Yhdistys järjestää toukokuussa ulkoilupäivän Ruissalossa.  Boccia-kerho kokoontuu 

Paattisten aluetalossa tiistaisin klo 11.00 — 12.00. Jumppakerho jatkaa Paattisilla 

entiseen tapaan tiistaisin klo 9.30 — 11.00. Jäsenille jaetaan kuntokortit, joihin 
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merkitään päivittäin vähintään kahdenkymmenen minuutin liikuntasuoritukset. 

Musiikkiliikuntaryhmä ”Ikiliikkujat” jatkaa Kerttulin vanhainkodissa joka maanantai.  

  

Tiedotus  

Yhdistys tekee keväällä ja syksyllä esitteen, jossa tiedotetaan kerhoista  

ja tapahtumista jäsenille. Päiväkerhossa informoidaan jäsenistöä tulevista yhdistyksen 

tapahtumista, Eläkeliiton ja piirin järjestämistä koulutuksista ja tilaisuuksista.  

  

Jäsenille lähetetään keväällä yhdessä jäsenmaksulomakkeen kanssa jäsenkirje, jossa 

informoidaan tulevasta toiminnasta.  Pyritään myös elokuussa postittamaan jäsenille 

syysesite, jossa on tietoa syksyn toiminnasta. Ongelmana ovat postituskulut, jotka 

ovat jäsenmäärä huomioon ottaen hyvin suuret. Helpotusta toisi, jos mahdollisimman 

moni ilmoittaisi jäsenrekisteriin oman sähköpostiosoitteensa.  

 

Tulevista tapahtumista, retkistä ja juhlista ilmoitetaan maanantaisin 

TS/Menovinkit/yhdistykset osiossa ja yhd. kotisivuilla 
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/turku.  

  

Vaikuttamistoiminta  

Yhdistys on saanut oman edustajansa Turun kaupungin vanhusneuvostoon. Tämä 

helpottaa huomattavasti asioiden eteenpäin vientiä ja vaikuttamista Turun kaupungin 

suuntaan.  

  

Yhteistyö  

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen jäsenet osallistuvat 

aktiivisesti Eläkeliiton sekä Varsinais-Suomen piirin ja Turun alueen järjestämiin 

kokouksiin ja koulutuksiin ja tuovat tarpeen mukaan informaation muille hallituksen 

jäsenille sekä jäsenistölle. Osallistutaan myös Turun alueen yhteiskokouksiin sekä 

ideapäiville. 

  

Tehdään piirin kokoamaan Vuositervehdys-lehteen yhdistykseltä edustavat sivut ja 

tehostetaan mainosten hankintaa. 

  

Talous  

Yhdistyksen toiminalle erittäin tärkeää on Turun kaupungin myöntämä toiminta-

avustus. Yhdistyksen jäsenmaksu esitetään nostettavaksi 17 euroon, koska Eläkeliitto 

on ilmoittanut korottavansa yhdellä eurolla omaa osuuttaan jäsenmaksusta. 

Omatoimista varojen hankintaa ovat jäsenmaksut, myyjäiset, arpajaiset, EL-

tarvikemyynti ja Vuositervehdys-lehden ilmoitushankinta. Kuluja ovat jäsenmaksut 

https://elakeliitto.fi/yhdistykset/turku
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/turku
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liitolle ja piirille, toimistokulut, osallistuminen koulutuksiin sekä vuokra- ja 

kokouskulut.  

  

Jäsenhankinta  

Yhdistyksen jäsenmäärän säilyttäminen ja kehittäminen vaatii jatkuvaa aktiivisuutta. 

Rohkaistaan vanhoja jäseniä tuomaan uusia jäseniä yhdistykseen esim. kerhossa 

jaettavan pienen kiitospalkkion muodossa. Yhdistyksen jäsenet vanhenevat ja eroavat 

yhdistyksestä. Eroavia on enemmän kuin uusia tulijoita. Pyritään monipuolista 

toimintaa järjestämällä saamaan mukaan myös nuorempia eläkeläisiä, vanhoja uskollisia 

jäseniä unohtamatta.  

  
  


