
 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 
Vuosi 2021 oli yhdistyksemme 20. toimintavuosi. Uusia jäseniä liittyi 14, vanhoja jäseniä poistui 27 

ja jäseniä vuoden lopussa oli yhteensä 270. Covid 19 koronapandemia vaikutti voimakkaasti 

toimintaamme varsinkin alkuvuonna ja uudestaan loppuvuonna. Suurin osa jäsenistämme kuuluu 

riskiryhmään ja siksi toimintaa voitiin jatkaa vain rajoitetusti. Kesällä ja alkusyksyllä toiminta oli 

lähes normaalia, mutta osallistujamäärät olivat normaalia alhaisemmat. 

 

1. Hallitukseen kuuluivat Heikki Inkari (pj), Veijo Vainio (vpj, kotisivut), Pirjo Commondt 

(sihteeri), Irma Korpela, Kirsti Raita (matkat), Ann Planting (matkat) ja Markku Salonen 

(vaikutusvastaava). Hallituksen kokoontumisia oli yhdeksän, joista yksi oli etäkokous. 

 

Muina toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt: Lisbeth Lahtonen (rahastonhoitaja), 

Seija Meriluoto (jäsensihteeri syyskuuhun asti), Eva Viitikko (syyskuusta lähtien), Marjatta 

Lehti (emäntä), Eeva Marjanen-Tuikka (vesijumppa), Ritva Tuuli (vesijumppa), Tapio 

Isonokari (liikunta), Seppo Rajamäki (keilailu), Atso Liukkonen (luontoretket), Kari Lietzen 

(luontoretket), Margaretha Väisänen (käsityökerho), Anneli Varjonen (Skip-bo), Matti Autio 

(miestoiminta), Tuula Vainio-Syrjälä (vapaaehtoistyö), Eija Linden (koulumuori ja -

vaaritoiminta) ja Maritta Rautanen (englannin keskustelukerho). 

 

2. Kuukausitapaamisia oli seitsemän ja niiden yhteydessä pidettiin kevät- ja syyskokoukset. 

Tapaamisista kolme pidettiin etäyhteydellä ja yksi liikuntatapahtumana Pajbackan 

urheilukentällä. Etäyhteydellä järjestetyissä kuukausitapaamisissa oli keskimäärin 33 

jäsentä, toukokuussa urheilukentällä 45 jäsentä ja syksyllä seurakuntakodilla keskimäärin 53 

jäsentä. Perinteistä puurojuhlaa emme tänäkään vuonna voineet kokoontumisrajoitusten 

takia järjestää. 

 

 Helmikuun vierailevana esitelmöitsijänä oli Tapio Heiskanen Liikenneturvasta aiheena uudet 

liikennesäännöt (etänä). Maaliskuussa yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen Eläkeliiton V-S 

piirin toiminnanjohtaja Sari Örling kertoi Eläkeliiton ja piirin ajankohtaisista asioista 

(etänä). Huhtikuussa Niina Aitamurto kaupungin matkailuorganisaatiosta VisitParainen piti 

esitelmän Paraisten matkailutarjonnasta ja -suunnitelmista (etänä). Toukokuussa Pajbackan 

urheilukentällä Markku Salonen järjesti liikunnallisen tietovisan. Syyskuussa 

seurakuntakodilla Jaakko Klang Lounais-Suomen AVI:sta esitelmöi liikenneturvallisuudesta. 

Lokakuussa seurakuntakodilla Klaus Juvas Paraisten Filatelisteista kertoi postimerkin 

historiasta ja postimerkkien keräilystä. Marraskuussa syyskokouksen yhteydessä 

seurakuntakodilla esiintyi laulukuoro Timangit ja tapaamisessa jaettiin myös kesän 

liikuntatapahtumien palkinnot. 

  

3. Harrastustoiminta ja muut yhdistyksen järjestämät jäsentapahtumat: 

Vesijumpparyhmiä oli kaksi 25 hengen ryhmää. Koronan takia allas suljettiin keväällä. 

Käyntikertoja oli 15-16 per ryhmä. 

Keilaryhmiä oli kaksi kerran viikossa, keilaustapahtumia 45 ja osallistuja yhteensä 21 per 

viikko. Lisäksi kahdeksan hengen ryhmä kävi pelimatkalla Raisiossa. 

 Käsityöryhmä kokoontui viisi kertaa, yhteensä 40 osallistujakertaa. 

Petankkia pelattiin 16 kertaa ja henkilösuorituspäiviä oli yhteensä 275 kpl eli keskimäärin 

17,1 henkilöä per kerta. 

 



 

 

 

 

 

Frisbeegolfia heitettiin 8 kertaa ja henkilösuorituspäiviä oli yhteensä 53 kpl eli keskimäärin 

6,6 osallistujaa per kerta. 

 Skip-Bo korttipeliä pelattiin kaksi kertaa ja pelaajia oli 4 +5. 

Luontoretkiä järjestettiin kaksi. Keväällä Paraisten Lenholmenissa oli 28 osallistujaa ja 

syksyllä Kaarinan Littoisten järvellä 18 osallistujaa. 

Järjestimme 17.8 haastekävelyn Pajbackan urheilukentällä. Kutsuimme Pargas Svenska 

Pensionärer, Paraisten Eläkeläiset ja Eläkeliiton Paraisten Yhdistyksen, joista vain 

ensimmäinen otti haasteen vastaan. Kävelijöitä oli yhteensä 58.  

 Perinteiset Olympialaiset olivat 25.8 ja osallistujia oli yhteensä 22. 

Jorma Ake järjesti syksyllä Vanhalla Malmilla kaupunkisuunnistuksen, johon osallistui 10 

henkilöä. 

Toteutimme yhdessä Paraisten Suomalaisen seurakunnan ja Suomen Ladun paikallisosaston 

Saariston Polun kanssa lähialuekävelyjä toukokuusta marraskuuhun kaikkiaan 13 kertaa, 

joista meidän vastuullamme oli kaksi kertaa. Yhteensä kävelysuorituksia oli 90 kpl – suurin 

osa yhdistyksemme jäsenten suorittamia. 

Uusille jäsenille järjestimme marraskuussa tutustumistilaisuuden, jossa yhdistyksen 

vastuuhenkilöt kertoivat toiminnastamme. Tilaisuuteen osallistui 14 uutta jäsentä. 

Marraskuussa aloitti uusi harrastusryhmä – englannin keskusteluryhmä, johon on kuulunut 

toistaiseksi seitsemän jäsentä. 

 

4. Osallistumiset muiden järjestämiin tilaisuuksiin: 

Yhdistyksen edustajia osallistui Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin toimihenkilöpäiville, 

järjestöpäiville, kevät- ja syyskokouksiin sekä Turun alueen aluekokouksiin. 

Puheenjohtaja osallistui piirin pj-päivään Lehmirannassa ja jäseniämme osallistui myös 

piirin järjestämään liikuntapäivään samassa paikassa. 

Paraisten Reserviupseerit järjestivät kenttähartauden Paraisten hautausmaalla marraskuussa 

kutsuen myös yhdistyksemme osallistumaan. Yhdistyksemme vastasi tilaisuuden 

kahvitarjoilusta. Jäsenistämme noin 20 osallistui tilaisuuteen. 

Paraisten Reserviupseerit kutsuivat jäseniämme kuuntelemaan Evl evp Joni Lindemanin 

esitelmää Afganistanista – 14 jäsentä osallistui.  

 

5. Matkat: 

 Laila Kinnusesta kertovaan musiikkinäytelmään osallistui 34 jäsentä. 

 

6. Vapaaehtoistyö: 

Yhdistyksen vapaaehtoistyöhön kuuluvaan vanhusten yksilöauttamiseen on osallistunut 

kaksi jäsentä. 

Koulumuori ja kouluvaaritoiminta jatkui Koivuhaan ala-asteella, mutta käyntikertoja 

jouduttiin rajoittamaan varsinkin kevätlukukaudella ja vuoden lopussa. Toimintaan osallistui 

viisi vapaaehtoista. 

 

8. Vaikuttaminen: 

Kaupungin vanhusneuvostossa yhdistyksen edustajana oli Hilkka Söderholm kesään asti. 

Syksyllä vanhusneuvostoon valittiin yhdistyksestämme Ann Planting ja Markku Salonen, 

joka toimii myös vanhusneuvoston varapuheenjohtajana. 

Markku Salonen toimi myös yhdistyksen vaikutusvastaavana ja Eläkeliiton V-S piirin 

piirihallituksessa. 

 Eläkeliiton liittovaltuustoedustajana on ollut Matti Autio kesän liittokokoukseen asti. 

 



 

 

 

 

 

9. Tiedottaminen ja julkaisu: 

Toiminnastamme on tiedotettu Paraisten Kuulutuksissa ja Turun Sanomissa. Lisäksi 

tavoitimme noin 150 jäsentä sähköposteilla, joita lähetettiin säännöllisesti. Omia 

kotisivujamme on päivitetty aktiivisesti ja kaikista tapahtumista ja toiminnasta yleisesti on 

kerrottu kotisivuillamme. 

Osallistuimme piirin vuosilehteen Paraisten kuntoportaista kertovalla artikkelilla ja Pekka 

Korpelan runolla sekä myymällä mainoksia. 

Puheenjohtaja kirjoitti neljä kolumnia Paraisten Kuulutuksiin. 


