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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
Suunnitelma toteutetaan soveltuvin osin. Toiminnassa huomioidaan edelleen Covid19-
koronaviruksen rajoitukset.  
 
Yhdistyksen perustoiminta 

Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja 
aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen (yhdistyksen säännöt 2 §)..  
 
Tätä päämäärää pyritään edistämään seuraavilla toimenpiteillä: 
- Jäsenten kokoukset: kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa 
- Hallituksen kokoukset: kuukausittain 
- Työryhmät ja toimikunnat: perustetaan tarpeen mukaan 
- Harrastekerho: kuukauden ensimmäinen maanantai seurakuntatalossa klo 13.00 

 
Harrastus- ja kerhotoiminta 
 

- Lauluryhmä Iltaset: harjoitukset ja esiintyminen harrastekerhopäivinä 
seurakuntatalossa. 

- Käsityökerho: Torikeskuksessa kuukauden 2. maanantai klo 10-12. 
- Miesten ruokakerho: Lantula-talossa kuukauden viimeinen keskiviikko klo 15-18 

 
 

Juhlat ja kulttuuritoiminta 
 

- Yhdistyksen kesäjuhla     
- Yhdistyksen puurojuhla / pikkujoulu marraskuussa 
- Piirin ja muiden yhdistysten juhlat 

 
Retket ja matkat 
 

- Retkiä ja matkoja on tarkoitus tehdä kuukausittain.   
 
Vapaaehtoistoiminta 
 

- Apuset kokoontuvat vapaaehtoistoiminnasta vastaavan johdolla kaksi kertaa 
vuodessa. 

 
Liikunta ja terveys 
 

- Kuntosalipiiri: Vinkin vapaa-aikakeskuksessa torstaisin klo 9, 10 ja 11 
- Tuolijumppa: Seukulla perjantaisin klo 10-11 
- Boccia: Vinkin vapaa-aikakeskuksessa parillisen viikon maanantaina klo 8.30-10 
- Keilaus: Huittisten keilahallissa parillisen viikon tiistaina klo 10-12. 
- Kävely tiistaisin sauvojen kanssa tai ilman, kokoontuminen Tyrvään kirkon  

parkkipaikalla klo 10. 
- Osallistuminen Vuodenaikojen liike –kampanjaan 
- Kaksi ulkoilupäivää, toinen Sastamalan seudun yhdistysten kanssa. 
- Kesäkuukaudet pidämme taukoa yhdessä liikkumisesta 



 
Tiedotus 

- Yhdistyksen kotisivut: https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/Vammala 
- Alueviestin seurapalsta viikoittain 
- Jäsenkirje 
- Sähköposti, tekstiviestit 
- Harrastekerho, muut tapahtumat ja tapaamiset 
- EL-Sanomat 
- Satakunnan piirin verkkosivut: https://www.elakeliitto.fi/piirit/Satakunta 
- Liiton verkkosivut: https://www.elakeliitto.fi 

 
Vaikuttaminen 

- Yhdistyksen edustaja on vanhusneuvoston jäsen 
- Aloitteet ja kannanotot tarpeen mukaan 

 
Yhteistyö 

- Sastamalan seudun kokous keväällä 
- Sastamalan seudun kirkkopyhä  
- Sastamalan seudun karaokekarsinta 
- Tehdään yhteistyötä lähialueen EL-yhdistysten ja kaupungissa toimivien muiden 

yhdistysten kanssa  
- Syyskokouksessa valitut edustajat osallistuvat piirin kevät- ja syyskokouksiin. 
- Hallitus tai kutsutut edustajat osallistuvat järjestöpäiville. 

 
Talous Tärkeimmät tulolähteet: 
 

- Jäsenmaksut, arpajaiset, kalentereiden myynti, vuositervehdysten myynti, 
kaupungin toiminta-avustus sekä syksyllä pidettävät myyjäiset. 

 
Suurimmat menoerät: 
 
- Kustannukset jäsen- ja muista tilaisuuksista (tarjoilu, vuokrat, esiintyjät mm.), 

retket ja matkat sekä jäsenmaksut piirille ja liitolle. 
 
Toiminnan arviointi 
 

- Maaliskuussa 2020 alkanut Covid19 –pandemia on edelleen  vaikuttanut  
toimintaan. Keväällä tehtiin kaksi yhdistyksen omaa retkeä ja yksi teatterimatka. 
Yhdistyksen jäseniä osallistui lisäksi Satakunnan piirin kesäretkeen.  Pandemian 
rauhoituttua syksyn myötä ovat harrastekerhot voineet taas kokoontua. 

 
Hallitus varaa mahdollisuuden tehdä muutoksia toimintasuunnitelmaan. 
 
Hallitus 
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