
 

Eläkeliiton Enonkosken yhdistys ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen 

valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä 

mm. palvelee ja ohjaa eläkeläisiä ja eläketurvaa tarvitsevia heidän sosiaalisen asemansa parantamiseksi 

sekä heidän henkisen ja fyysisen kuntonsa ja vireytensä ylläpitämiseksi 

Tekee aloitteita ja esityksiä kuntansa päättäville elimille ja muulle julkiselle vallalle eläkeläisten ja 

eläketurvaa tarvitsevien aseman parantamiseksi ja riittävän eläketurvan ja palvelun aikaansaamiseksi 

Kehittää ja järjestää virkistys-, loma- ja kulttuuripalveluja sekä muuta vastaavaa kuntouttavaa toimintaa 

Järjestää kokouksia, kursseja, neuvonta- ja luentotilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, 

toimii muillakin vastaavanlaisilla tavoilla oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi eläkeläisten ja 

eläketurvaa tarvitsevien hyväksi. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia 

omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Panna toimeen arpajaisia ja 

keräyksiä asianomaisen luvan hankittuaan. Harjoittaa kahvila- ja ravitsemusliiketoimintaa yhdessä 

toimipaikassa. Harjoittaa EL-tunnuksella varustettujen jäsentuotteiden myyntitoimintaa jäsentensä 

palvelemiseksi ja taloutensa tukemiseksi. 

Kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-marraskuussa. 

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kokouksia 4-6 vuodessa. Osallistutaan piirin kokouksiin.  

Jäsenten säännölliset kokoontumiset 

Viikkokerhoa pidetään parillisen viikon keskiviikkona tai muutoin sovittuina aikoina syyskuusta alkaen 

toukokuulle. Kerhoon pyydetään vierailemaan asiantuntijoita, eri alan yrittäjiä, kunnan ja seurakunnan 

viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Tapahtumia ja vierailuja voidaan järjestää kerhopäivän 

ohjelmaan.  

Kerhoissa tarjoilusta vastaavat vuorollaan eri henkilöt. 

Koulutus 

Koulutuksiin osallistumisilla on todettu toiminnan virkistymisen kannalta ja jäsenten osallistumisella 

toimintaan suuri merkitys. Osallistutaan EL Itä-Savon piirin järjestämiin koulutuksiin. Itä-Savon piirin ja 

Pohjois-Karjalan yhteisiin järjestöpäiviin. Sekä muihin koulutuksiin tarpeen mukaan.  

Liitolta saatua kehittämisraha käytetään haettuun some/tietokonekoulutuksiin. Koulutukset pidetään 

alkuvuodesta. 

 

 



Kulttuuritoiminta 

Teatteri.-/konserttimatkat keväällä ja syksyllä. Järjestetään esimerkiksi Maitolaiturilla kahvikonsertti 

esiintyjänä ja laulattajana Duo Pilke. Osallistutaan paikalliseen kulttuuritarjontaan muutenkin. 

 

Opintoryhmät/kerhot 

 

Pidetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksien mukaan yllä entistä kerhotoimintaa. Uusien perustamisessa 

ollaan aktiivisia ja aktivoidaan eri aloista kiinnostuneita jäseniä perustamaan ja kokoontumaan eri 

aiheiden ympärillä. MSL:llä ei ole enää kerhoavustusta. Tutkitaan mahdollisuudet käyttää muuta MSL:n 

avustuksia kerhotoimintaan. 

Kerhoja on karaokessa, laulussa ja  Koskiäijä toiminnassa. Perustetaan myös naisille oma ryhmä, joka 

suunnittelee erilaista virkistystoimintaa ja kokoontumisia naisille. 

Käsillä tekeminen on jäänyt puheasteelle, jos intoa ja innokkaita löytyy, pidetään asia vireessä. 

Tehdään vastoja kesä-heinäkuun vaihteessa. Kuivattuna ja pakastettuna. Vastat myydään messuilla 

tai suoraan esimerkiksi kerhossa. 

Kerhot järjestävät erilaista tapahtumaan varainhankinnaksi mm. karaokekerhot yhdessä Kerimäen ja 

Savonrannan kerhojen kanssa karaoketansseja ja pikkujoulut. 

Koskiäijät 1-2 retkeä johonkin miehille mielenkiitoiseen kohteeseen linja-autolla. 

 

Hengellinen toiminta 

Vuonna 2019 järjestetään perinteinen toukosiunaus. Olemme onnistuneet saamaan erikylien maataloista 

pitopaikan toukosiunaukselle. Toukosiunausta kierrätetään eri kylissä. Vuorossa vuonna 2019 on 

Ihamaniemi. Yksi mahdollinen pitopaikka toukosiunaukselle on Ihamaniemen luostari. 

Osallistutaan piirin järjestämään kirkkopäivään. Eri kirkkopyhien teemoilla voisi olla tapahtumia. 

Toukosiunauksen vastapainoksi voisiko syksyllä olla kerhossa sadonkorjuun teemalla kerhopäivä. 

Huomioidaan ettei kilpailla seurakunnan järjestämän sadonkorjuusiunauksen kanssa. 

 

Vapaaehtoistoiminta 

Yhdistys järjestää vapaaehtoistoimintaa ja yhdistyksen jäseniä toimii auttavassa   vapaaehtoistoiminnassa. 

Vapaaehtoistoimijat ovat kirjoittaneet vaitiololupaukset tai vapaaehtoistoiminnanvastaava listaa 

vapaehtoiset vapaaehtoisten luetteloon.  Luettelo toimii vapaaehtoistoiminnan vakuutuksen pohjana. 

Eläkeliitto on ottanut tapaturmavakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen niille Eläkeliiton jäsenille jotka 

toimivat vapaaehtoistoiminnassa. 

  

Kerran viikossa ulkoilutetaan Koskenhelmen ja palvelutalojen asukkaita. Mikään ei estä tämän lisäksi 

vierailemasta ja järjestämästä yksittäisiä käyntejä esimerkiksi pienempinä ryhminä vapaaehtoishenkilöitten 

voimin.  

Tehdään koti- ja laitosvierailuja ja annetaan asioimisapua niitä tarvitseville. Huomioidaan myös syrjäkylien 

asukkaat. Osallistutaan kunnan ja vanhusneuvoston ideoimaan ja perustettavaan ikääntyneiden 

kuntalaisten ystävä- ja tukirinkiin. 

 



 

Liikunta ja terveys 

Osallistutaan kunnan järjestämään KKI jumppaan liikuntatalolla ja Tanhuvaarassa vesijumppaan 

Tanhuvaarassa kimppakyydein kerran kuukaudessa. 

Tehdään liikunta ja ulkoilupäivä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Teemalla Lähellä on enemmän, järjestetään patikka ym. retkiä ja tehdään tutuksi lähiympäristöä. 

Osallistutaan piirin hiihtokilpailuihin jotka ovat piirin jonkun yhdistyksen alueella. 

Voimaa vanhuuteen hanke on Enonkoskella Sosterin hakemana vuodet 2018-2021. Osallistutaan 

Vertaisveturi – koulutuksiin. Koulutuksen käyneet järjestävät erilaisia liikuntaryhmiä kohderyhmille, 

jotka eivät kuulu vielä minkään kotihoidon tms. piiriin ja joilla kuitenkin on liikkumisessa ongelmia. 

Samoin viikkokerhoissa aktivoidaan kerholaisia erilaisilla pienimuotoisilla jumppatuokioilla. 

Voimaa vanhuuteen hankkeeseen kuuluu myös, että sivukylillä kylätaloilla tai jonkun kotona pidetään 

kokoontumisia liikkumisen merkeissä. 

Tiedotukset 

Yhdistyksen tiedotukset julkaistaan lauantaisin Itä-Savon Yhdistystoimintapalstalla tai tarvittaessa 

muuna päivänä ja torstaisin Puruvesi-lehden Muistilistalla. Jäsenkirje jäsenmaksulaskun yhteydessä. 

Pidetään yllä tiedottamista kotisivulla www.ita-savo.elakeliitto.fi/enonkoski. Kotisivut uusiutuivat 

syksyllä 2018. Jäsenlehti EL Sanomat myös tärkeä saada tietoa koko Eläkeliitosta. Kunnan kotisivuilla. EL 

Sanomia tilataan kirjastoon, kunnanvirastoon, terveysasemalle ja mahdollisiin muihin julkisiin 

paikkoihin.  

Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut, joka toimii yhtenä tiedotuskanavana. 

Paikallinen vaikuttaminen ja vanhusneuvostotoiminta 

Asiantuntijoiden, kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa ja välityksellä vaikutetaan 

ikäihmisten elinolojen ja tarpeellisten palveluiden parantamiseen. Vanhusneuvoston jäsenten 

aktivoiminen ja tiedonkulku vanhusneuvoston ja yhdistyksen välillä. 

Talkootyö 

Perinteinen kirkon ympäryksen ja hautausmaan siivoustalkoisiin osallistuminen.  

Tehdään myös muuta mahdollista talkootyötä esim. Luostarissa. 

Talkootyötä voidaan myös pienimuotoisesti järjestää vaikka varainhankinta  

Alueellinen toiminta 

Osallistutaan muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. Lisätään muiden yhdistysten kanssa 

järjestettävää yhteistoimintaa. Kutsutaan piirin alueen yhdistyksiä vieraisille eri teemoilla järjestettäviin 

tapahtumiin. Toivotaan että myös omaa yhdistystä muut yhdistykset kutsuisivat kylään. 

Osallistutaan piirin järjestämään toimintaan ja tapahtumiin.  

Punkaharjun yhdistyksen vieraana olimme syksyllä 2018, vastavierailu heille vuonna 2019. 

 

Yhteistyö 

Osallistutaan kappeliseurakunnan ja Enonkosken Eläkkeensaajat ry:n kanssa joulujuhlan järjestämiseen. 

http://www.ita-savo.elakeliitto.fi/enonkoski


Savonlinnan seudun Mielenterveysseuran aloitteesta alkanut eri yhdistysten yhteinen Juttutupa on 

kaikille avoinna kerran kuussa klo 9-12. Tarjoilusta ja ohjelmasta vastaavat eri yhdistykset vuorollaan. 

Osallistutaan kesäkauden avajaisiin ja Joulukuhinoille. Muutamana vuonna pidettyTorstai-iltaisin tori 

harkinnassa.  

Jäsenten muistamiset 

Jäseniä onnitellaan 50 ja 60 vuotispäivinä ja viisivuosittain 70 vuodesta lähtien. Poisnukkuneiden 

omaisille pyritään lähettämään suruadressi, kun poisnukkuneista saadaan tieto. Muistetaan 

ansiomerkein ansioituneita yhdistyksen jäseniä. 

Jäsenhankinta/jäsenmaksu 

Jäsenhankinta on aina ajankohtaista ja ollaan siinä aktiivisia. Jäsenmaksuun kuuluu jokaiseen 

jäsentalouteen tuleva EL Sanomat, jäsenmaksusta menee myös liiton jäsenmaksu ja lehti 6 euroa  ja 

piirille 3 euroa/jäsen. Jäsenmaksut maksetaan myös liitolle ja piirille ainaisjäsenistä. 

Varainhankinta 

Kerhoissa ja muissa tapahtumissa järjestetään tarjoilua ja arpajaisia. Joululehti-ilmoitushankinnasta 

yhdistys saa 25 % provision ilmoitusmyynnistä. Vuosijulkaisun myynnistä 3e/lehti yhdistykselle. 

Adressien ja korttien myynti. Uutena suurennuslasit ja kynät. Järjestetään ohjelmallisia tapahtumia 

joissa tarjoilua ja arpojen myyntiä. 

Hankitaan lehteen ilmoituksia, kirjoituksia ja runoja. Ollaan ahkeria lehden myynnissä. 

Tapahtumat ja Matkat. 

Rantakala kuuluu joka kesän tapahtumiin. 

Yllätysmatka keväällä tai mahdollisesti muuna ajankohtana.  

Oma Joulujuhla hyvän ruuan ja ohjelman merkeissä. 

Perinteinen kolmen päivän kesämatka Savonrannan yhdistyksen kanssa. 

Jos kysyntää on, voidaan järjestää matka esimerkiksi Viroon. 

 

Piirin ulkomaan matkoille ja muille piirin järjestämille matkoille osallistuminen.  

 

Toimeliasta vuotta 2019 toivottaen hallitus 

 


