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Paraisten yhdistys 

 

 

Toiminnan suuntaviivat 2023-2027 
 

 

TOIMINNAN TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja 

oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen (yhdistyksen 

säännöt 2§). 

 

 

YMPÄRISTÖ LÄHITULEVAISUUDESSA 

Uskomme, että seuraavat trendit toteutuvat lähivuosina ja ne tulee ottaa huomioon toiminnassa: 

-suuret ikäluokat ovat lähes 80-vuotiaita ja nuoremmat ikäluokat ovat tätä pienempiä 

-elinikä jatkaa kasvua 

-eläkeläisten suhteellinen osuus väestöstä kasvaa 

-nuoremmat eläkeläiset ovat entistä hyväkuntoisempia, mutta huonokuntoisten iäkkäitten osuus kasvaa 

-suomenkielisten osuus Paraisten väestöstä kasvaa hyvin hitaasti 

-uudet hyvinvointialueet hoitavat suuren osan eläkeläisten tarpeista ja kaupungin osuus pienenee 

-yhteiskunta digitalisoituu entistä enemmän 

-nuoremmille eläkeläisille sosiaalinen media ja tietotekniikan tuomat mahdollisuudet saattavat viedä 

aktiviteetin pois osallistumisesta perinteiseen eläkeläistoimintaan 

 

 

KOHDERYHMÄ 

Yhdistyksen pääkohderyhmä on Paraisten suomenkieliset eläkeläiset ja eläköitymässä olevat henkilöt. 

Asuinpaikasta ja äidinkielestä riippumatta kaikki ovat kuitenkin tervetulleita jäseniksi. 

 

 

TOIMINTA 

Toiminnan painopiste on jäsenistön hyvinvoinnin ylläpidossa tarjoamalla mielekästä toimintaa ja sosiaalista 

kanssakäymistä. 

 

Toimintatarjonta elää ajassa ja ottaa huomioon eri ikäiset ja kuntoiset jäsenet sekä paikkakunnan 

väestönkehityksen. Toiminnan kehittämisessä kuunnellaan jäsenten mielipiteitä ja osallistujien määrällä on 

vaikutusta tarjontaan. 

 

Perinteisiä toimintoja vaalitaan ja kehitetään edelleen. Uusia toimintoja voidaan järjestää pienellekin 

harrastajaryhmälle, mikäli löytyy vetäjä ja toiminta on Eläkeliiton arvojen mukaista. 

 

 

 



TOIMINNAN ORGANISOINTI 

Hallitus johtaa sääntöjen mukaan, mutta kullakin toiminnolla on oma vastuuhenkilönsä. Jokaiselle 

vastuuhenkilölle pyritään nimeämään varahenkilö toiminnan sujuvuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Yhdistys kannustaa vastuuhenkilöitä kouluttautumaan tehtäväänsä. 

 

Kaikki tehtävät ovat vapaaehtoisella pohjalla, mutta tehtävän vastaanotettuaan edellytetään sitoutumista. 

Jatkuvuutta, sitoutumista ja jaksamista pyritään varmistamaan tehtäväkierrolla. 

 

Yhdistyksen itsensä järjestämä toiminta on keskiössä, mutta kaikkea ei tarvitse toteuttaa yksin. Yhteistyötä 

muiden alueen yhdistysten kanssa kehitetään, jolloin saadaan laajempaa sosiaalista kanssakäymistä ja 

monipuolisempaa toimintaa. 

 

 

JÄSENHANKINTA/ MARKKINOINTI 

Realistinen jäsenmäärä on 270-300 jäsentä. Poistuvien jäsenten tilalle pyritään saamaan uusia jäseniä, mikä 

takaa toiminnan jatkuvuuden. 

 

Jäsenhankinta kohdistetaan ensisijaisesti nuoriin eläkeläisiin, joista saadaan tulevaisuuden 

vastuuhenkilöitä. Kaikenikäiset uudet jäsenet ovat tietenkin tervetulleita yhdistykseemme. 

 

Pienellä paikkakunnalla puskaradio ja oman toiminnan näkyvyys ovat parasta markkinointia. 

 

 

TALOUS 

Toimintakulut ja -tulot pidetään tasapainossa ja taseen loppusumma riittävällä tasolla häiriöttömän 

toiminnan takaamiseksi. 

 

Jäsenmaksu pyritään pitämään edullisena siten, että se ei ole este liittyä jäseneksi. 

 

Matkat ja erillisryhmät kuten keilailu ja vesijumppa, joista tulee osallistumiskustannuksia, katetaan 

osallistujilta veloitettavilla maksuilla. 

 

 

VAIKUTTAMINEN 

Päävastuu vaikuttamisesta on Eläkeliitolla. Lähialueen toimijoihin vaikuttamista tehdään yksin ja 

yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. 

 

Yhdistyksellä on vaikuttamisvastaava, jota hallitus tukee omalla panoksellaan. Yhdistyksellä on myös 

edustaja/edustajat Paraisten vanhusneuvostossa. 

 

 

TIEDOTTAMINEN 

Sisäinen tiedottaminen tapahtuu entistä enemmän kotisivujen ja sähköpostin kautta. Lehti-ilmoituksia 

jatketaan Paraisten Kuulutuksien ja Turun Sanomien sivuilla. 


