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ELÄKELIITON ETELÄ-SAVON PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 

 

 

Eläkeliitto Eläkeliiton uusi toimintaohjelma hyväksyttiin liittokokouksessa kesällä 2018. 

Toimintaohjelma kuvaa Eläkeliiton toimintaa ohjaavat arvot, joita ovat inhimillisyys, 

ikäystävällisyys, tasa-arvo ja yhteisvastuu.  Arvot antavat vahvan yhteisen pohjan 

toiminnalle eri puolilla Suomea. Eläkeliiton tavoitteena on ikäystävällinen Suomi. 

Ikääntyneet eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan joukko erilaisia ihmisiä, joilla on 

erilaisia arvoja ja mielenkiinnon kohteita 

Eläkeliiton vaikuttamisen painopisteet ovat:   

1. Eläkeläisköyhyyden vähentäminen 

2. Ikääntyneiden tietoyhteiskuntaoikeudet ja digitalisaatio 

3. Lähipalvelut kohtuullisin asiakasmaksuin 

4. Luontoläheisyys ja vapaaehtoistyö lähipalveluiden voimavarana 

5. Ikääntyneiden monimuotoisten asumistarpeiden huomioiminen. 

 

Etelä-Savon piiri  

 Eläkeliiton Etelä-Savon piirin jäseninä on alueen 15 paikallisyhdistystä, joissa oli 

jäseniä syyskuun 2018 lopussa 5 003 henkilöä. Eläkeliiton Etelä-Savon piiri on 

perustettu vuonna 1974 ja viettää 45- juhlavuottaan vuonna 2019.    

 

Eläkeliiton Etelä-Savon piirin toiminnan tarkoituksena on eläkeikäisten henkisten ja      

aineellisten etujen valvominen.  Lisäksi tavoitteena on edistää ko. henkilöiden 

sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia.  Toiminnan toteuttamiseksi piiri ja sen 

yhdistykset edistävät alueella yhteistyötä samaan päämääriin pyrkivien yhteisöjen 

kanssa. Piiri osallistuu maakuntaliitossa toimivaan Eläkeläisjärjestöjen 

neuvottelukuntaan.  Siellä yhteisesti pyritään ajamaan eläkeikäisille tärkeitä asioita. 

Alueellisesti vaikuttamistyön painopisteenä on ikääntyvien lähipalvelut ja 

alueellisesti.   

  

Eläkeliiton Etelä-Savon piiri koordinoi ja järjestää jäsenyhdistyksensä kanssa yhdessä 

jäsenilleen virkistys-, koulutus- ja kilpailutoimintaa.  Piiri toimii vaikuttajana ja 

yhteydenpitäjänä viranomaisiin sosiaali-, terveys- sekä hyvinvointiin liittyvissä 

kysymyksissä.  Piiri tekee aloitteita ja esityksiä Eläkeliitolle ja julkisuuteen. 

Tavoitteena on aktiivinen osallistuminen mm. kuntien vanhusneuvostoissa sekä 

maakuntatasolla.  

 

Hallinto Piirin päätösvaltaa käyttää piirikokous ja toimeenpanovaltaa piirihallitus ja sen 

valitsemat toimikunnat. Piirihallitukseen kuuluvat vuosittain valittava puheenjohtaja ja   

12 jäseninen piirihallitus. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja erovuorossa 

on vuosittain puolet. Piirihallituksen kokouksiin kutsutaan lisäksi piirihallituksen 

jäsenyyden ulkopuolelta kolmen yhdistyksen puheenjohtajat sekä yhdistyskehittäjät.  

Piirihallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan tasa-arvoa. Jäsenen toimikausi on 

enintään kuusi (6) vuotta ja se on tehtäväkohtainen.  

 

 Piirihallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Talousneuvos Arvo Levänen 

mailto:etela-savo@elakeliitto.fi
http://etwla-savo.elakeliitto.fi/


  

etela-savo@elakeliitto.fi 
http://etela-savo.elakeliitto.fi 

Jäppilästä on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen ja varapuheenjohtajana 

on toiminut Eeva-Liisa Luukkonen Puumalasta.  

 

Piirikokouksiin jokaisella yhdistyksellä on oikeus lähettää yksi edustaja jokaista 

alkavaa 100 jäsentä kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2). Edustajien määrä määräytyy 

edellisen vuoden elokuun henkilöjäsenmäärän mukaisesti. Myös muilla jäsenillä on 

oikeus osallistua piirin yleiseen kokoukseen ja kokous voi antaa puhe- ja läsnäolo-

oikeuden muillekin kuin valtuutetuille edustajille. 

      

 Eläkeliiton Etelä-Savon ja Karjalan piirillä on tehty yhteistyösopimus yhteisen 

toiminnanjohtajan palkkaamisesta huhtikuussa 2017.  Piirien välinen 

yhteistyösopimus on määräaikainen 30.4.2019 saakka. Toiminnanjohtajana on 

toiminut 1.5.2017 alkaen THM Airi Tella. Hallinnollisena esimiehenä toimii 

Eläkeliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja ja piirien asioissa molempien piirien 

puheenjohtajat.   

 

Kokoukset Piirin kevätkokous pidetään 26.04.2019 ja syyskokous 22.11.2019. Piirihallitus 

kokoontuu vuoden 2019 aikana neljä kertaa, tammi-, maalis-, elo- ja lokakuussa. 

Talous- ja joululehti- sekä matkailutoimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.  

Puheenjohtajiston yhteisiä kokouksia Karjalan piirin kanssa on kaksi, vuoden alussa ja 

lopulla vuotta. Tarvittaessa ko. työryhmä kokoontuu useammin.  Kolmen piirin 

yhteiset Järjestöpäivät järjestetään Karjalan piirin alueella.    

 

Varsinainen toiminta 

 

Piirin toiminta on monipuolista ja vilkasta.  Vuoden tapahtumissa on kilpailuja, 

matkoja ja tapahtumia.  Piirihallitus valitsee piirin yhteisiin tapahtumiin ja kilpailuihin 

vastuuhenkilöt. Tapahtumista ottaa jokin yhdistys päävastuun  käytännön järjestelyitä 

yhdessä vastuuhenkilön kanssa.  Vastuuhenkilöitä tarvitaan liikuntaan, 

yhdistyskehittämiseen,  kotisivujen ja fb- sivujen  ylläpitoon ja matkoille 

matkavastaava.  Piiri huolehtii tiedottamisen ja tarvittavat hankinnat. Piiri vahvistaa 

vuoden aikana yhteistyötä yhdistysten kanssa. Tavoitteena on vierailu jokaisessa 

yhdistyksessä joko puheenjohtajan, toiminnanjohtajan ja liittovaltuutettujen  toimesta.    

 

1. Piiri järjestää vuoden aikana koulutuksia yksin tai yhdessä Karjalan piirin kanssa.  

Eläkeliiton asiantuntijoita kutsutaan kouluttajiksi.   Koulutuksina on ainakin 

yhdistyskoulutus ja vaikuttajakoulutus, vapaaehtoistyön koulutus, 

turvallisuuskoulutus sekä eri alueiden yhdistyskehittämiseen liittyvät 

kehittämispäivät.    

 

2. Piirin yhteisistä tapahtumista osa on vuosittain toistuvaa toimintaa. Kirkkopyhä 

järjestetään palmusunnuntaina Joroisissa. Piirin yhteinen liikuntapäivä järjestetään 

keväällä Puumalassa. Vuoden aikana järjestetään kesäteatteritapahtuma 11.7.2019 

Mikkelin kesäteatterissa. Etelä-Savon piirin yhdistyksistä järjestetään vierailu 

Karjalan piirin kesäjuhlaan. 

 

3. Vuoden aikana järjestetään yleisötilaisuus liittyen sote- ja maakuntauudistuksiin. 

Piirin oma joulutervehdyslehti v.2019 kootaan syksyn aikana ja julkaistaan 

marraskuun lopulla. Se on piirin yhdistysten yhteinen ponnistus 

varainhankinnassa. 
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4. Ulkomaan matkat järjestetään yhdessä Karjalan piirin kanssa. Alkutalvesta 

järjestetään kylpylämatka Pärnuun, 26.01. – 02.02.2019, Tervis- hotelliin ja 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Mainio Oy. Kevättalvella on matka 

Pohjois-Italiaan 12-18.4.2019. Matkan vastuullinen järjestäjä on matkatoimisto Oy 

Kon-Tiki Tours Ldt.   

 

5. Piirille on myönnetty kaksi tuettua lomaa (MTLH/Stea) Lehmirantaan 11.3. – 

16.3.2019 ja Kruunupuistoon 28.10 – 2.11. 2019. Lehmirantaan järjestetään 

yhteiskuljetus mahdollisesti Lehmirannan – matkatoimiston kautta.  

 

6. Kilpailutoiminta; Piiri järjestää seuraavat kilpailut; pilkki-, hiihto, karaoke-, 

boccia-, rantaonginta-, suunnistus-, golf- ja keilailumestaruuskilpailu. Uutena 

kilpailuna kokeillaan lentopalloa yhteistyössä Karjalan piirin kanssa ja 

mölkkykisat pidetään liikuntapäivän yhteydessä. Eläkeliiton valtakunnallisiin 

kilpailuihin osallistutaan maksamalla osanottajan osanottomaksu.    

 

Tiedotus Sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse. Tiedottamista ovat piirin omat 

tiedotteet ja muiden yhteisöjen välittämät tiedotteet. Piiristä lähetetään yhdistyksille 

tiedotteet piirihallituksen kokousten jälkeen ja yhdistyskirjeitä 4 – 5 kpl vuoden 

aikana. Piirillä on omat kotisivut ja facebook- sivut.  Niitä ylläpitää piirihallituksen 

valitsema kotisivuvastaava.   

 

Talous Piirin talous rakentuu pääasiassa jäsenmaksutuottojen ja joululehden ilmoitustulojen 

varaan. Lisäksi kehitellään uusia myyntituotteita mm. mukit, kortit, adressit. 

Kilpailujen osallistumismaksuilla pyritään kattamaan kulut.  Lähtökohtana pidetään 

sitä, ettei Eläkeliitolle lainattua rahaa nosteta, vaan pyritään toimintaa järkeistämällä 

tasapainottamaan taloutta.  

 

 Talousarvion rungon muodostavat jäsenmaksutulot ja joululehden ilmoitustulot.  

Samalla niistä muodostuu suurimmat kuluerät. Piiri varautuu henkilöstömenoissa osa-

aikaisen toiminnanjohtajan palkkaamiseen yhdessä Karjalan piirin kanssa. Talouden 

seurantaa tehdään kuukausittain.   

 

Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen  

  

Vuoden aikana vahvistetaan piirin ja yhdistysten välistä yhteistyötä liiton 

valmisteleman käsikirjan pohjalta. Kehittämistyötä tehdään Eläkeliiton hyväksytyn 

toiminta- ohjelman pohjalta. Stealta on haettu avustusta Etelä-Savon ja Karjalan piirin 

yhdistysten alueilla tapahtuvaan palveluohjaamiseen ja vertaisohjaajan 

kouluttamiseen.  Piirihallitus valmistautuu myös vaikuttamistyöhön piirin alueella 

erityisesti ikäihmisten palveluja ja eläkkeitä koskevissa kysymyksissä.   
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