KALVOLAN ELÄKKEENSAAJAT ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
1. YLEISTÄ
Yhdistyksemme paluu normaaliin on kuin Finnairilla, hitaasti, mutta varmasti noustaan
lentoon. Kahden piikin saaneina, liki vuoden hiljaisuuden jälkeen avasimme uuden
lehden Lepaanrannan syyskauden 2021 avajaisissa. Matka Porvooseen syyskuussa
maistui jäsenillemme hyvältä varsinkin Brombergin vierailun jälkeen. Myös kerhot
aloittivat toimintansa syyskuun alusta.
Otamme ensimmäistä kertaa huomioon Rajaniemen Hämeen piirin järjestöpäivien
ehdotukset yhdistyksemme toimintasuunnitelmassa.
Jäsenmäärämme on kuitenkin, huolimatta koronasta, pudonnut vain vajaalla
kymmenellä.
Kahden piikin saaneina ja kolmatta odottaessa vuoden 2022 toiminta jäsenille tulee
todennäköisesti olemaan huomattavasti edellisvuotta vireämpää. Suunnitelma noudattaa
kuitenkin pääosin edellisen vuoden toteutumattomien asioiden uudelleen järjestämistä.
EKL:n Hämeen piirin suurta jäsenhankintakampanjaa on jatkettu 2022 loppuun asti.
Yhdistyksemme järjestää Iittalassa voimavarojemme mukaan jäsenhankintaa.
Järjestämme myös EKL Hämeen piirin syyskokouksen marraskuussa sekä mahdollisesti
kesäolympialaiset piirin yhdistysten jäsenille.
Ensimmäistä kertaa järjestettävät aluevaalin tulokset vaikuttavat paljon
hyvinvointialueiden palveluiden hintaan, saatavuuteen ja laatuun. Joten innolla uurnille
tammikuun 23 päivä.
Jatkamme yhdistyksemme toimintaa pääasiallisesti nykyisellä hyväksi havaitulla tavalla.
Kuuntelemme herkällä korvalla jäsentemme mielipiteitä ja pyrimme kehittämään
toimintaamme niin, että saisimme mukaamme uusia aktiivisia jäseniä varmistamaan
toimintamme myös tulevaisuudessa.
Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään hallituksen kutsumana maaliskuussa ja
syyskokous marraskuussa. Yhdistyksemme ylimääräinen kokous pidetään, kun edellinen
kokous on niin päättänyt tai yhdistyksemme hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksemme jäsenistä sitä kirjallisesti osoittamansa
asian puolesta vaatii.
Kevätkokous on Iskuasemalla maaliskuun 8. päivänä 2022 klo 13.00.
Syyskokous on Iskuasemalla marraskuun 8. päivänä 2022 klo 13.00.
2. TALOUS
Yhdistyksemme jäsenmaksu päätetään syyskokouksessa. Liiton ja piirin osuudet
tilitämme niille sääntöjen mukaan. Yhdistyksemme hakee vuosittain kaupungilta
avustuksia toimintaansa. Lisäksi haemme muita avustuksia, esim. EKL:n myöntämiä
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järjestöavustuksia. Tilaisuuksissamme järjestämme arpajaisia, myyjäisiä ja muuta
varainhankintaa toimintamme kulujen kattamiseksi.
3. TOIMINTA
3.1.

Jäsenistön tapaamiset

Jäsentapaamisemme ovat (kesäkuukausia lukuun ottamatta) joka kuukauden toinen
tiistai klo 13.00. Kahvitus alkaa klo 12.30. Tapaamisiimme kutsumme mahdollisuuksien
mukaan yhteiskunnan eri alojen asiantuntijoita kertomaan ikäihmisiä kiinnostavista
asioista (esim. muistiasiantuntija, iäkkäiden ravitsemus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi,
hyvinvointialueiden toiminta yms.).
3.2.

Koulutus

Osallistumme liiton ja piirin järjestämiin koulutuksiin tarpeemme ja kiinnostuksemme
mukaan. Tavoitteemme on saada koulutuksen kautta uusia aktiivisia toimijoita. Oma
koulutuksemme toimii aina tarvittaessa, digiä ikäihmisille, kerhossa.
3.3.

Sosiaalinen kanssakäyminen

Tässä kerrotaan vain tapahtuman tai asian nimi ja mahdollinen aikataulu ja
paikka.
•
•
•
•
•
•

Ystäväpäivän tapahtuma
Kevätjuhla 21.5.
Syyskauden avajaiset 9.8.
Pikkujoulu 26.11.
Myyjäiset 10.12.
Porina ja bingo joka kuukauden 4. tiistai

Kerhot: (Toimivat kesäkuukausia lukuun ottamatta kerran viikossa.)
• kuoro
• Kalvolan Iskun järjestämä petankki
• käsityö
• korttikerho
• karaoke
• digikerho tarvittaessa
Jäsenillämme on myös mahdollisuus osallistua kuntosalitoimintaan yhtenäiskoululla,
veteraanijumppaan Nuhalassa, senioritanssiin Valkeakoskella, uintireissuille
Hämeenlinnaan.
3.4.
•
•
•

Kulttuuri

laitosteatteri talvella
kesäteatteri kesällä
konsertit
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3.5.
•
•
•
•
•
•

sokkomatka
laivamatka Tallinnaan
hotellimatka Kotka/Verla 1 yö
Laukon kartano
ruskaretki, muiden toimijoiden kanssa yhteistyönä
silakkamarkkinat
3.6 .

•
•

Matkat

Kilpailut

piirin kesäolympialaiset Iittalassa syyskauden avajaisissa Lepaanrannassa.
piirin petankkimestaruuskilpailut Iittalassa Iskuasemalla helmi- maaliskuussa.
3.6.

Harrasteet

Kävelyretki kodalle
Sieniretki
3.8.

Muu toiminta

Osallistumme:
• Elämänkaarikahvilan toimintaan Hukarilla, tauolla
• koulumummo- ja vaaritoimintaan Yhtenäiskoululla, tauolla
• piirin kesätapahtumaan Kapakanmäellä
• Vanhusten viikon järjestelyihin seurakuntatalolla
• Kuoromme osallistuminen erilaisiin tapahtumiin
• Kirkkokahvit Kalvolan kirkossa vanhusten viikolla
• Hämeenlinnan vanhusneuvoston toimintaan Lammin ja Hämeenlinnan kanssa
yhteistyössä.
• Mahdollinen yhteistyö Viialan Eläkkeensaajien kanssa.
• Yhteistyö Sauvolan kanssa:
o Sauvolan messut
o kuoron vierailut
o letunpaistoa
o asukkaiden ulkoilutusta.
4. TIEDOTUS
Yhdistyksemme kotisivut ovat tärkeä tiedotuskanava. Osoite: kalvola.elakkeensaajat.fi.
Tiedotusta toteutetaan yhdistyksemme tiedotussuunnitelman mukaisesti syyskokouksen
päättämässä lehdessä, tekstiviesteillä, omilla kotisivuilla, tarvittaessa paikallisten
liikkeiden ilmoitustauluilla ja jakamalla tapahtumista esitteitä. Kotisivujen uusi versio on
tarkoitus saada maaliin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.
Paikallisten lehtien ja radion käyttöä tiedottamisen välineenä ja näkyvyyden lisäämisenä
pyrimme tehostamaan tarjoamalla juttuja järjestämistämme tapahtumista yms.
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5. LOPUKSI
Kalvolan Eläkkeensaajat ry:n tulevaisuus näyttää hyvältä. Taloutemme pysyy
tasapainossa tarkalla reaaliaikaisella seurannalla. Järjestämme toimintaamme
budjettimme rajoissa jäsenistömme toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.
Yhteistyötä muiden eläkkeensaajaryhmien kanssa toteuttaa Eläkeläisliittojen etujärjestö
EETU ry.
Hallitus toivoo jäseniltämme aktiivista osallistumista ja yhteydenottoja uusien toimintojen
kehittämiseen.
Hallitus

