
  

  Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä    
  

 

  

  

Liittohallituksen päätöksiä 

Eläkeliiton liittohallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa 

15.4.2019.  Lehmirannassa liittovaltuuston kokouksen ja seminaarin yhteydessä pidetyssä 

kokouksessa liittohallitus käsitteli seuraavia asioita.  

Liittohallitus 

▪ kuuli toiminnanjohtajan katsauksen: 

Tunnelmat EETU:n vaalipaneelista 21.3. Helsingissä sekä Eläkeliiton vaalipaneelista 

1.4. Lehmirannassa, Eläkeliiton lausunto finanssivalvonnalle koskien 

maksupalveludirektiivistä johtuvia pankkitunnusten mahdollisia muutoksia, Eläkeliitto 

Porin SuomiAreenan kansalaistorilla 15.-19.7., jäsen-, lukija ja sidosryhmätutkimusten 

toteuttaminen 2019.  

Liittohallitus:  

▪ kuuli ja merkitsi tiedoksi lomakeskusjohtajan lomatoimintakatsauksen  

▪ kuuli ja merkitsi tiedoksi talouspäällikön talouskatsauksen  

▪ päätti Lehmirannan parkkipaikan laajentamisesta  

▪ merkitsi tiedoksi työvaliokunnan päätöksen jäsenjärjestöavustusten myöntämisestä 

vuodelle 2019  

▪ merkitsi tiedoksi järjestöjohtajan katsauksen liiton yhdistystoiminnan tilaan ja 

yhdistyskehittäjien työhön  

▪ merkitsi tiedoksi katsauksen Eläkeliiton 50-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin  

▪ päätti esittää liittovaltuustolle kannanottoluonnoksen koskien korkeita sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuja ja maksukattojen yhdistämistä.  

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/a/s/83636315-6e527afcc5984e367305ce4164900965/3207262


  

 

  

Perinnetaitokampanja 50-
vuotisjuhlan kunniaksi  

Onko sinun yhdistyksessäsi tai jollain 

jäsenellä hyppysissään perinnetaito? 

Löytyykö teiltä voittamaton 

karjalanpiirakoiden pyöräyttäjä, tuohikontin 

punoja tai seudun paras kalan perkaaja? 

Ehkäpä haluaisitte opettaa jälkipolville 

pöytäliinan virkkausta, karjalanpaistin 

valmistusta, perinteisiä pihapelejä, 

pajupillin tekoa tai mitä hyvänsä 

perimätietona siirtyvää taitoa tai puuhaa? 

Lähtekää mukaan 

perinnetaitokampanjaan! 

  

  
  

  

Eläkeliitto täyttä 50 vuotta tammikuussa 2020. Juhlavuotta vietetään teemalla 

"Sukupolvien ketjussa". Jo nyt aletaan valmistautua juhlavuoteen, ja ensimmäinen askel 

otetaan tällä kampanjalla. Ideana on, että yhdistys ottaa yhteyttä paikalliseen kouluun ja 

sopii yhteistyössä koulun kanssa perinnetaitopäivän tai -tuokion opetuksen yhteyteen.   

Kampanja voi pyörähtää käyntiin vaikka heti koulujen alettua elokuussa. Lisätietoja 

kampanjasta toimitetaan kaikkiin yhdistyksiin kevään aikana. Kampanjan tueksi 

yhdistyksille on tarjolla viestintämateriaalia ja tarkemmat ohjeet. Pysy kuulolla!  

  

  
  

      

  
  

  

”Houkutteleva, 
houkuttelevampi, 
yhdistystoiminta”  

Millaisia mielikuvia rakennamme 

yhdistyksen toiminnalla? Mikä 

houkuttelee uusia osallistujia nyt? Entä 

tulevaisuudessa? Jos kaipaatte raikkaita 

ajatuksia, vanhojen kaavojen heittämistä 

romukoppaan ja luovia ideoita, nyt on 

mahdollisuus päästä ideoimaan oikein 

kunnolla.  Yhdistyskehittäjien 

kesäseminaari 13-16.8. Lehmirannassa  

räjäyttää pois pönötyksen ja avaa 

ideahanat. 

  

 

  

  
  



  

Seminaari on tarkoitettu piirien nimeämille yhdistyskehittäjille. Koulutuksesta saa 

valmiuksia ja työkaluja toimia oman alueen yhdistysten innostamisessa ja 

kehittämistoiminnassa.  

Jos olet kiinnostunut yhdistyskehittäjätoiminnasta ja haluaisit osallistua seminaariin, 

otathan yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ennen ilmoittautumista.  

Ilmoittautuminen seminaariin alkaa 8.5.  

  
Ilmoittaudu  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Eläkeliiton valtakunnalliset 
urheilukilpailut vuonna 2020 

Eläkeliiton lajit boccia, keilailu, 

metsästysammunta, mölkky, pilkki ja 

rantaonginta kaipaavat vuoden 2020 

valtakunnallisiin kilpailuihin järjestäjää. 

Haluaisiko sinun yhdistyksesi tarttua 

haasteeseen ja järjestää valtakunnalliset 

kisat? 

Tutustu kilpailujen järjestämisen yleisiin 

periaatteisiin 

ja ilmoittaudu järjestäjäksi 31.5. mennessä.  

  

 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040663-150670-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040654-1968179-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040655-828362-83636315


  

Eläkeliitto 50 vuotta -
juhlavuoden 
suunnistusjoukkue 

Ensi vuonna juhlittavan Eläkeliiton 50-

vuotisjuhlavuoden kunniaksi kokoamme 

Eläkeliiton oman suunnistusjoukkueen 

Pauli Nokelaisen valmennukseen. Etsimme 

osallistujia Napapiiri Jukolaan 13.-

14.6.2020 Rovaniemelle. Joukkueen 

toiminta käynnistyy kesällä ensimmäisellä 

harjoitusleirillä.  

Lähde kokeilemaan jotain aivan uutta ja ota 

yhteys liikuntasuunnittelijaan!  

Yhteystiedot: outi.kokko-

ropponen@elakeliitto.fi tai p. 040 7257024.  

  

 

  

  
  

      

  
  

  

Millainen on sinun 
elokuvasi?   

Eläkeliiton Netikäs-projekti haastaa kaikki 

jäsenet mukaan elokuvan tekoon.  

Kerro meille elokuvan keinoin, millaista on 

sinun digitaalinen arkesi. Se voi olla 

onnistumistarina tai turhautumisen aihe – 

iloa, surua, pettymyksiä, onnistumista – 

mitä hyvänsä tunteita aihe ikinä 

herättääkään.   

  

 

  

  
  

  

Tuotos voi olla 2-5 minuuttia pitkä video, jossa pohdit omaa mediankäyttöäsi. Voit lähettää 

videosi suoraan linkin kautta https://goo.gl/3xbwN5  

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

mailto:outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi
mailto:outi.kokko-ropponen@elakeliitto.fi
https://goo.gl/3xbwN5
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040658-2657040-83636315


  

 

  

Sparrausta lauluryhmille  

Kokoontuuko yhdistyksessänne lauluryhmä 

tai kuoro? Vieraileeko ryhmä ikääntyneiden 

luona tai esiintyy yhdistyksen omissa 

tilaisuuksissa? Tuntuuko, että lauluryhmä 

tarvitsisi uutta potkua?  

Eläkeliiton TunneMusiikki tarjoaa 

yhdistysten lauluporukoille hyvän mielen 

valmennuspäiviä. 

  

  
  

  

Eläkeliiton kouluttaja vierailee kutsusta harjoituksissanne, ja yhdessä tarkastelemme 

ryhmän tarpeita ja etsimme toimintaan uutta intoa ilon ja heittäytymisen kautta. Päivissä 

hyödynnetään malleja ja välineitä, joiden avulla musiikkitoiminnasta voidaan tehdä entistä 

monipuolisempaa. Myös ne lauluryhmät, joissa on jo aiemmin vierailtu, voivat halutessaan 

tilata ensimmäistä sparrauskertaa täydentävän jatkopäivän. Lauluryhmäsparrauksia 

järjestetään syyskuun alusta 2019 alkaen, varaa oma päiväsi sähköpostitse osoitteesta 

heini.siltainsuu@elakeliitto.fi.  

  

  
  

      

  

  

Kurssi omaishoitajana 
toimineille 

EL-Sanomien numerossa 

2/2019 Lehmirannassa 10.-14.9.2019 

järjestettävän Yhtäkkiä yksin -kurssin 

osalta pudonnut tieto siitä, että kurssi on 
suunnattu nimenomaan omaishoitajana 
toimineille leskille. 
Kurssille voi hakea mukaan24.6. asti.  

  

  
Lue lisää  

  
 

  

Miestoiminta 

Jos harkitset Äijäryhmän käynnistämistä tai 

haluat kuulla Äijätoiminnasta oleelliset 

asiat, soita ihmeessä Anterolle: 040 72 57 

031. 

 

  

  

  
  

      

  
  

mailto:heini.siltainsuu@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040656-1000029-83636315


  

 

  

Tulevat liikuntakurssit 

Vertaisen vedessä teemakurssi 27.-

29.5. 

Vedestä virtaa mielelle ja keholle! Liikkeet 

vedessä ovat pehmeitä ja tehokkaita, ja 

siksi nivelystävällinen vesiliikunta on 

ikäystävällistä puuhaa. Vedessä voi liikkua 

monipuolisesti, ja vain mielikuvitus on 

rajana.  

Tule mukaan polskimaan ja löytämään 

vedestä uusi elementtisi. 

Hae mukaan 3.5.2019 mennessä. 

  
Lue lisää  

  

  

  

  
  

      

  
  

  

Vertaisohjaajien virikepäivät 6.-
8.8. Lehmiranta   

Virikepäivät on suunnattu kaikille 

Murtumatta Mukana - Lujuutta 

Liikkumalla® -peruskurssien käyneille 

liikunnan vertaisohjaajille, yhdistyksissä 

toimiville liikuntavastaaville ja 

vapaaehtoistoimintaa tekeville. Tule 

mukaan verkostoitumaan, virkistäytymään 

ja oppimaan uutta.   

 Hae mukaan 22.7.2019 mennessä.   

  
Lue lisää  

  
 

  

 

  

  
  

      

  

 

  
  

 

  

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040659-1452621-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040660-1609512-83636315


  

  

 

  

Päiväretkelle Lehmirantaan   

Syksy on Lehmirannassa 

iltapäivätapahtumien kulta-aikaa. 

Tilaisuuksia löytyy varmasti jokaiseen 

makuun. Tarjolla eri aiheisia konsertteja ja 

päivätansseja, runo- ja musiikkiesitys 

(6.9.), yhteislaulutilaisuus (26.9.), imitaattori 

(28.8.), pelimannisoittoja, 

kansallispukukavalkadi (25.8.) sekä 

kaksi The Senior Vois of Lehmiranta 

laulukilpailun tilaisuutta (30.8. ja 1.9.), jossa 

yleisö pääsee osallistumaan kilpailun 

voittajan valintaan.    

  

  
  

  

Viettäkää iloinen iltapäivä tai ilta Lehmirannassa maukkaan ruoan sekä ohjelman tai 

tanssin merkeissä! 

Tutustu koko loppuvuoden ohjelmistoon! 

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Harrastekursseja ja lomia 
etuhintaan jäsenille  

Lehmirannan palveluissa on valinnanvaraa 

niin ryhmille kuin jäsenten 

henkilökohtaiseen lomailuun. Oman 

lomakeskuksen tarjonnasta ja 

vaihtoehdoista kannattaa kertoa 

yhdistysten jäsenille, koska jokainen jäsen 

on oikeutettu reiluihin jäsenalennuksiin 

kaikissa loma- ja kurssituotteissa.    

  

 

  

  
  

  

Kesän lomaviikoille löytyy vielä yksittäisiä paikkoja. Esimerkiksi Juhannusviikko 18.–24.6. 

ja Senioritanssiloma 23.–29.7. Lisäksi kesäajalle on lisätty mm. 3 vrk hemmottelulomia, 

jotka sisältävät myös hoitopalveluita. Harrastekursseissa kesäisenä uutuutena ovat 

retkeilykurssit (5.–8.6. ja 5.–9.9.). Perinteinen kuvataidekurssi järjestetään jälleen 

heinäkuun lopulla.   

  
Lue lisää  

  
 

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040662-1786471-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040661-3098497-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040665-2187213-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040664-2487906-83636315


  
  

      

  
  

  

  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevankatu 61 

00180 Helsinki 

www.elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

Lue tekstiversiona 
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https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040668-2315309-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040666-1384995-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040657-84332-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040657-84332-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040671-2264781-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040667-3115882-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040669-1558014-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040669-1558014-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040669-1558014-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21040669-1558014-83636315

