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EURAJOEN ELÄKKEENSAAJAT RY 

Toimintasuunnitelma 2023 

 

YLEISTÄ 

Yhdistys on perustettu 1976 ja merkitty yhdistysrekisteriin 3.6.1976. 

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen järjestäen kulttuuri-, harrastus- ja muuta virkistystoimintaa, edistää ja 

ylläpitää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä toimia aktiivisesti jäsentensä 

paikallisena edunvalvojana. 

Kuulumme EKL:n Satakunnan piiriin ja valtakunnalliseen Eläkkeensaajien Keskusliittoon. 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous 

marraskuun loppuun mennessä. 

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. 

EKL:n Satakunnan piirin kevät- ja syyskokoukset. 

EKL:n Satakunnan piirin hallituksen kokoukset. 

Eurajoen yhdistysten sekä muiden yhteistyötahojen kokoukset. 

Jäsenistö 

Yhdistyksemme tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräämme tulevana vuonna. 

Tulevan toimintakauden aikana ylläpidetään jäsenistömme hyvinvointia järjestämällä 

vapaa- ajantoimintaa omalla paikkakunnalla sekä järjestämällä tapahtumia, matkoja ja 

retkiä muualle kotimaahan ja mahdollisuuksien mukaan ulkomaille. Lisäämme myös 

yhdistyksemme näkyvyyttä tiedotteiden ja lehtijuttujen keinoin. Jaamme tietoa jäsenistölle 

ajankohtaisista asioista. 

Kerhojen vetäjät kokoontuvat kesäkuussa. Kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja. 

TALOUS 

Taloudenhoidossa noudatetaan tarkkaa harkintaa ja seurantaa. Tulomme kertyvät 

pääasiassa, jäsenmaksuista, kutsujuhlista ja kunnan avustuksesta. Taloudellinen tilanne 

kartoitetaan vähintään puolivuosittain ja seurataan talousarvion toteutumista. 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Juhlat 

• kutsujuhlat 
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• kevätkauden päättäjäiset 

• rantajuhla Lahdenperässä 

• joulujuhla Tapulissa 

Muut tapahtumat 

• osallistutaan Laitakarin talvitapahtuma 

• järjestetään toritapahtuma sekä Eurajoen että Luvian torilla 

• järjestetään tilaisuus uusille jäsenille 

• osallistutaan valtakunnalliseen Vanhustenviikkoon 2023 

• osallistutaan Voi hyvin- messuille Eurajoella 

• ollaan mukana Eurajoen Markkinoilla 

• osallistutaan Satakunnan piirin ja Keskusliiton järjestämiin tapahtumiin 

• osallistutaan Eurajoen kunnan muihin järjestämiin tapahtumiin 

• osallistutaan EKL:n 3-piirin (Satakunta, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa) järjestämiin 

yhteistapahtumiin 

• osallistutaan toisten eläkkeensaajayhdistysten järjestämiin yhteisiin tapahtumiin 

Koulutus 

• järjestetään keväällä hallituksen kehittämispäivä 

• järjestetään avoin koulutustilaisuus eläkeikää lähestyville 

• osallistutaan piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin 

• kannustetaan jäseniä osallistumaan Rajaniemessä järjestettäviin 

koulutustilaisuuksiin 

• pyritään edistämään jäsenistön digiosaamista/käyttöä; facebook, kotisivut ja 

sähköposti 

Matkat ja retket 

• matkavastaavat ovat laatineet erillisen toimintasuunnitelman vuoden 2023 

matkoista ja retkistä. Liite. 

Kerhot 

• maanantaikerho kokoontuu Lapijoen Nuorisotalolla joka toinen maanantai 

talviaikana 

• miesten korttipelikerho kokoontuu Lapijoen Nuorisotalolla joka toinen maanantai 

talviaikana 

• pulinakerho kokoontuu Kaharin Nuorisotalolla kerran kuukaudessa talviaikana 

• Luvian kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Luvian Työväentalo Wellamolla 

talviaikana 

o Kerhoihin pyydetään eri alan asiantuntijoita kertomaan ikäihmisille 

suunnatuista asioista 

• lauluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kunnanvirastolla 

• karaokekerho kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa kunnanvirastolla 

• korttipelikerho kokoontuu Lapijoen nuorisotalolla, Kuivalahdella ja Luvian 

Wellamossa 
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Liikunta ja kuntoilu 

• yhdistyksellä on Boccia-jaosto; 

o Boccian pelipaikat talviaikana ovat: Huhdan koulu, yhteiskoulu, keskustan 

liikuntasali, Luvian yhtenäiskoulun liikuntasali sekä Lapijoen koulun 

liikuntasali. Kesällä Eurajoen liikuntakeskus sekä Luvian urheilukenttä. 

• keväinen liikuntapäivä 

• mölkkypeli Kuivalahden koulun urheilukentällä kevät- ja kesäaikana 

• tehdään yhteistyötä Eurajoen kunnan sekä muiden Eurajoen eläkeläisyhdistysten 

kanssa ikäihmisille suunnattujen kulttuuritapahtumien järjestämisessä 

• ollaan mukana kyläyhdistysten kanssa kyliin sijoitettavien levähdyspenkkien 

saamiseksi 

Muistamiset 

Muistamme jäseniämme heidän merkkipäivänään sovittujen periaatteiden mukaisesti.  

Suruadressi lähetetään mahdollisuuksien mukaan poisnukkuneiden jäsentemme omaisille. 

Lisäksi  ehdotettiin ja hyväksyttiin, että suruadressi lähetetään hallituksessa aiemmin 

toimineiden jäsenten omaisille, vaikka he olisivat eronneet  myöhemmin 

yhdistyksen  jäsenyydestä. 

Viestintä 

Yhdistyksen tiedottaminen jäsenille yhdistyksen toiminnasta tapahtuu Satakunnan Viikko- 

ja Raumalainen- lehtien järjestöpalstoilla, omilla kotisivuillamme, sähköpostilla sekä 

facebookissa. Sähköinen jäsenkirje lähetetään neljä kertaa vuodessa. Jäsenkirjettä 

jaetaan myös paperisena tilaisuuksissa, tapahtumissa sekä kerhoissa. 

Erityisenä tavoitteena on saada jäsenten yhteystiedot päivitettyä. 

Uusille jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje. 

 

Eurajoen Eläkkeensaajat ry 

Hallitus 


