
  

 

  

 

  
  

  

Taito perinnöksi -kampanja on käynnistynyt 

Perinnetaitoutta levittävä juhlavuoden pääkampanja on Taito perinnöksi. Kampanjan 

ideana on tutustuttaa vanhat mestarit uusiin sukupolviin ja levittää perinnetaitoja ja -

tietoja eteenpäin. Lähde nyt mukaan kampanjaan! Kampanjaan osallistuvien 

yhdistysten kesken arvotaan yhdistyksen kehittämis- ja virkistyspäivä 

yhdistyksen omalla paikkakunnalla. Päivä sisältää yhdistyksen kehittämisohjelmaa 

toiveiden ja tarpeiden mukaan, kivaa ja virkistävää ohjelmaa ja ruuat.  

Ohjeet löydät verkkosivuilta.  

Ilmoittaudu mukaan kampanjaan verkkolomakkeella. 

  

Osallistu juhlavuoden sävellyskilpailuun 

Sävellyskilpailu on käynnistynyt. Sävellyksiä otetaan vastaan keskustoimistolla 
postitse ja sähköisesti. Kilpailun ohjeet löytyvät verkkosivuilta.  

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800740-661390-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800740-661390-83636315
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Miestyö ja 
vapaaehtoistoiminta  

Miestyön ja vapaaehtoistoiminnan töiden 

järjestelyissä tapahtuu muutos syyskuun 

alusta lukien.  
Antero Kupiainen aloittaa työt 

vapaaehtoistoiminnan suunnittelijana, 

Katja Harisen vanhempainvapaan 

sijaisena, 3 päivää viikossa. 2 päivää 

viikossa Antero toimii Miestyön 

järjestösuunnittelijana. Tavoitat Anteron 

näistä numeroista:  

Miestyö 040 72 57 031  
Vapaaehtoistoiminta 040 72 57 340  

Miestyön osalta isoja kursseja ei voida 

järjestää, mutta yhden päivän räätälöidyt 

alueelliset kokoontumiset ovat 

mahdollisia. Kannattaa soittaa Anterolle!  

  

 

  

  
  

      

  
  

  

 

  

Olen suomalainen -elokuva 
ennakkoon 

Eläkeliittolaisilla on mahdollisuus päästä 

katsomaan Olen suomalainen –elokuva 

ennen varsinaista ensi-iltaa paikallisissa 

elokuvateattereissa. Suurin osa Suomen 

teattereista 

järjestää 5.9.2019 päivänäytöksen 

elokuvasta: valitkaa oheisesta listasta 

lähin teatteri ja varatkaa liput 

sähköpostitse. Halutessanne voitte sopia 

suoraan teattereiden kanssa myös 

muista näytöksistä vaikka omalle 

yhdistykselle.  

Katso elokuvan esittely ja traileri 

  

Elokuvateatterit ja 
yhteystiedot  

  
 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800742-2077877-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800742-2077877-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800752-3210166-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800752-3210166-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800752-3210166-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800752-3210166-83636315


  

Muutoksia PRH:n yhdistysrekisterissä ja Liittokaista-
palvelussa 

Yhdistysrekisteri uudistuu täysin 16.9.2019 alkaen. Vanhat asiointipalvelut poistuvat 

käytöstä 28.8.2019 klo 19.00 ja uudet palvelut avataan käyttöön vaiheittain syyskuun 

puolivälistä alkaen. Myös nykyinen Liittokaista poistuu valitettavasti toistaiseksi käytöstä 

28.8.2019. Lisäksi liittojen käytössä ollut Liittokaistan tietopalveluosio poistuu. Yhdistysten 

tietoihin voi kuitenkin tutustua uudessa yhdistysten tietopalvelussa, joka avataan 

syyskuussa.  

 Liittokaistapalvelut tulevat myöhemmin käyttöön uudistetussa muodossa, mutta eivät 

vielä vuoden 2019 aikana.    

Syyskuusta 2019 alkaen liiton ja sen jäsenyhdistysten ennakkotarkastukseen perustuvat 

sääntömuutokset tulee siis toistaiseksi tehdä paperilla. 

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Ekstra 2019-2020 on 
luettavissa verkossa 

Eläkeliiton perinteinen Ekstra on 

valmistumassa kirjapainossa ja sitä 

toimitetaan piirien järjestöpäiville. 

Ekstrassa on Eläkeliittoa ja 

eläkeliittolaisia koskevaa 

ajankohtaistietoa, jota toivotaan 

hyödynnettävän niin piireissä kuin 

yhdistyksissäkin.  

Jo nyt Ekstraa voi lukea, kun 

ensimmäisen kerran koko Ekstra on 
luettavissa verkossa ja löytyy täältä.  

  

 

  

  
  

      

  
  

  Ajankohtaista TunneMieli-toiminnasta    

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800754-2958685-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800754-2958685-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800741-50283-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800741-50283-83636315


TunneMieli-toiminnan rahoitus on päättymässä vuoden 2019 lopulla. Jatkorahoitusta 

haetaan. Vielä ehdit kuitenkin varata syksyksi aluekoulutuspäivän joko mielen 

hyvinvointiin tai vapaaehtoisten jaksamiseen liittyen.   

  

Missä menet - tunnista tilanteesi -kurssi Lehmirannassa  

26.-30.11.2019  

Oletko huolestunut omasta tai muiden Eläkeliiton toiminnassa mukana olevien 

jaksamisesta? Kurssi on tarkoitettu yhdistys- tai vapaaehtoistoiminnassa väsyneille. 

Kurssilla kartoitetaan omia voimavaroja ja vahvistetaan omia rajoja.   

Aluekoulutuspäivien varaukset sekä lisätiedot ja hakulomakkeet Missä menet – tunnista 

tilanteesi -kurssiin liittyen: Tarja Levo, puh. 040 7257 410 tai tarja.levo@elakeliitto.fi 

  
  

      

  
  

  

 

  

Digitaalisen tarinankerronnan 
työpaja Lehmirannassa  
23.-24.10. 

Vielä mahtuu mukaan!  

Osallistujille tarjotaan työpajan aikana 

yöpyminen omassa yhden hengen 

huoneessa Lehmirannan lomakeskuksessa, 

sekä ohjelman mukaiset ateriat. Osallistujat 

kustantavat itse siis vain matkakulunsa.   

  

  
  

  

Lue tarkempi työpajan kuvaus, päivien ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet Eläkeliiton 

nettisivuilta.  

  
Lue lisää  

  

  

  

  
  

      

  
  

mailto:tarja.levo@elakeliitto.fi
mailto:tarja.levo@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800735-585950-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800735-585950-83636315


  

Akryylimalausta 
verkkokurssina 

Marraskuussa 2019 järjestettävälle 

akryylimaalauksen verkkokurssille 

mahtuu vielä muutamia ryhmiä!  

Kulttuuria kaiken ikää -

toiminnan yhdessä Kansalaisfoorumin 

kanssa järjestämällä kurssilla käydään 

läpi akryylimaalauksen perusteet ja 

luodaan ohjaajien johdolla yhteinen teos.  

  

 

  

  
  

  

Aiempaa maalauskokemusta ei tarvita. Kurssia varten etsitään kuvataiteesta 

kiinnostuneita 4-6 hengen ryhmiä, joilla on valmiudet osallistua verkkokurssille (eli 

tietokone ja internet-yhteys). Kiinnostuneet ottakaa rohkeasti yhteyttä: 
kulttuurisuunnittelija Jussi Hietala jussi.hietala@elakeliitto.fi  / 040 7257 346  

  

  
  

 

  
  

  

Syksy 2019 pärähtää käyntiin vauhdikkailla viikonlopuilla 

Kokoa joukkosi päivä- / tanssiretkelle, tai viipymään koko viikonlopun. Mainittujen 

esiintyjien lisäksi runsaasti ohjattua lomaohjelmaa ja mm. kylpylän palveluita. 

  

  
  

  

Kesän päätösviikonloppu 30.8.–1.9. 

Perjantaina The Senior Vois of Lehmiranta -kilpailun karsinta ja sunnuntaina finaali, 

jonka lopputulokseen myös paikalla oleva yleisö pääsee vaikuttamaan. 

  

  

mailto:jussi.hietala@elakeliitto.fi
mailto:jussi.hietala@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800738-3382274-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800738-3382274-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800739-115383-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800739-115383-83636315


  

 

Viihdeviikonloppu 13.–16.9. 

pe 13.9. Konsertti Unto Monosen ja 

Baddingin tunnelmissa, tanssit Jarkko 

Salmi & Sunset orkesterin tahdissa 

 

la 14.9. Syysillan tanssit: Pasi Kaunisto ja 

Veli-Matti Friman yhtyeineen 

 

su 15.9. palkittu Leticia kuoro esiintyy 

  

  
Lue lisää  

  
 

  

 

Mestareiden mestarit 11.–13.10.  

  

Seniorilaulajakilpailujen (Montteeri Oy) 

kaikkien aikojen mestarit kisaavat 

Lehmirannassa Mestareiden mestari -

tittelistä.  

 

Mestarikisaajat esiintyvät ja tanssittavat 

pe 11.10. ja la 12.10. Molempien päivien 

kilpailut juontaa sekä illat loppuun 

tanssittaa tangokuningas Risto Nevala! 

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Muista jäsen- ja ryhmäedut! 

Syksy on täynnä toinen toistaan mukavampia lomaviikkoja. Kysy tarjousta 

ryhmämyynnistämme: Mervi Gröhn, puh. 02 7275 320 tai 040 7275 377 

Eläkeliitto ry:n jäsenet lomailevat Lehmirannassa aina edullisin jäsenhinnoin. 

Ryhmäetuina joka 16. ryhmän jäsen lomailee/vierailee Lehmirannassa veloituksetta. 

Lisäksi vähintään 40 henkilön yöpyvä lomaryhmä saa arvottavakseen lomalahjakortin 

yhdelle henkilölle. 

  
Tutustu ryhmäetuihin  

  
 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800744-2525430-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800744-2525430-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800736-1462393-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800736-1462393-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800746-2317549-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/22800746-2317549-83636315


  

Lehmiranta astui ekologiseen 
sähköautoilun aikaan 

Sähköauto latautuu Lehmirannassa 

loman tai kokouksen aikana.  

  

  
Lue lisää  

  
 

  

 

  

  
  

      

  
  

  

  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevalankatu 61, 

00180 Helsinki 

p. 09 7257 1100 

info@elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

  

LUE TEKSTIVERSIONA 
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