
  

 

  

 

  

  

Eläkeliitto 50 vuotta 

Eläkeliiton juhlavuosi lähestyy. 

Juhlavuoden vietosta, kampanjoista ja 

tunnelmista uutisoidaan verkkosivuilla. 

Kannattaa käydä tutustumassa sivustoon 

ja juhlavuoden ohjelmaan.  

Sivulle laitetaan helmikuun alussa myös 

ohjeet yhdistysten osallistumisesta 26.2. 

juhlatunnelmiin omien synttärikakkukuvien 

myötä. Ajatuksena on, että yhdistykset 

järjestävät 50-vuotisjuhlat omalla 

paikkakunnalla ja seuraavat samalla 

Finlandia-talolta suorana verkon kautta 

lähetettävää juhlalähetystä.  

Linkki juhlalähetykseen laitetaan 

juhlasivustolle juhlapäivän aamuna 

26.2. Juhlan seuraamiseen tarvitaan 

dataprojektori ja kaiuttimet sekä tietokone, 

jossa on internet-yhteys. 

  

 

  

  

 

  

Videoiden tekoa Facebook-
ryhmän vertaistuella  

Monelle saattaa edelleen tulla yllätyksenä, 

kuinka monipuolista videosisältöä 

esimerkiksi YouTubesta löytyy. Esimerkiksi 

opastussisältöä löytyy aina kutomisesta 

kalastukseen. Netikäs -projektin yhtenä 

tavoitteena onkin rohkaista myös senioreita 

tuottamaan ja julkaisemaan omaa 

videosisältöä esimerkiksi YouTubessa.  

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293561-418793-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293561-418793-83636315


  
  

  

Tueksi videoiden tekemiseen olemme perustaneet "Digitarinatyöpaja" -nimisen Facebook 

-ryhmän, johon voivat pyytää päästä mukaan kaikki videoharjoitusten teosta kiinnostuneet. 

Ryhmään toivotaan ottavan osaa vain sellaisten henkilöiden, jotka ovat: a) aidosti 

kiinnostuneita omien videoiden tekemisestä, b) jotka tekevät ryhmässä tehtäväksi 

annettuja harjoitusvideoita ja jakavat ne ryhmälle, c) tai jotka tuottavat ryhmälle 

omatoimisesti arvioitavaksi omia videoitaan.  

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Karaokelaulajat ja -kerhot Singaamaan?   

Singa on helppokäyttöinen karaokesovellus, jonka voi ottaa käyttöön yhdistykselle tai 

yksityishenkilölle. Koko ajan kasvavan lauluvalikoiman ja muut lisäominaisuudet saa 

käyttöönsä edulliseen hintaan. Singan avulla voisi tulevaisuudessa yhtenäistää 

karaokekerhojen lauluvalikoimaa ja sitä kautta myös Eläkeliiton karaokemestari -

kilpailua.  

Lisätietoa, sekä Singan edustajan yhteystiedot (pdf-liite).  

  

  
  

      

  
  

  

Potkua kulttuuritoimintaan -
päivä  

Kulttuuria kaiken ikää tarjoaa yhdistyksille 

mahdollisuuden aloittaa uutta ja kehittää jo 

olemassa olevaa kulttuuritoimintaansa. 

Päivän aikana keskustellaan 

kulttuuritoiminnan vaikutuksista ja 

mahdollisuuksista, pohditaan keinoja 

laajentaa yhteistyöverkostoja, sekä 

pyritään suunnittelemaan ja käynnistämään 

konkreettinen yhteisöllinen 

kulttuuriprojekti.  

  

 

  

  
  

  

Mukaan mahtuu noin 5 yhdistystä, joten nopea toiminta kannattaa. Ilmoittautuessaan 

mukaan yhdistys sitoutuu Kulttuuria kaiken ikää -toiminnan tukemana saattamaan päivän 

aikana suunnitellun projektin loppuun asti.   

Innostamispäivät toteutetaan kevätkaudella 2020, tarkemmat aikataulut sovitaan 

tapauskohtaisesti. Kiinnostuneet yhdistykset ottakaa pian yhteyttä kulttuurisuunnittelija 

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293554-1552532-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293554-1552532-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293567-1913984-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293567-1913984-83636315


Jussi Hietalaan, niin sovitaan päivämäärä ja yksityiskohdat: jussi.hietala@elakeliitto.fi, p. 

040 7257346. 

  
  

      

  
  

 

  
  

  

Ryhmämatkan majoitukset edullisesti hostelleissa  

Hostellit tarjovat edullista ja viihtyisää majoitusta kaikille ikään katsomatta. 

Hostellijärjestön ylläpitämä hostelliverkosto kattaa lähes 50 ainutlaatuista ja yhteisöllistä 

hostellia ympäri Suomea.   

Jokainen hostelli on erilainen, ja niissä kaikissa jotain omaperäistä ja uniikkia. 

Persoonallisia majoitusvaihtoehtoja löytyy aina design-hostelleista Suomen Parhaaksi 

Hostelliksi valittuun hostelliin, joka vuonna 2019 on Kalajoella sijaitseva Tapion Tupa.  

Hostelleissa valittavananne on myös yksityishuoneita omalla kylpyhuoneella. Aterioita on 

mahdollista valmistaa itse tai vaihtoehtoisesti nauttia hostellin tarjoamista 

ateriapalveluista.   

Hostellin yhteisissä tiloissa on kiva kokoontua ja viettää aikaa yhdessä. Eläkeliiton jäsenet 

saavat kotimaan hostelleissa 10 % alennuksen yöpymisestään.  

Tutustu ryhmille sopiviin hostelleihin ja tee ryhmällesi varauskysely  

osoitteessa www.hostellit.fi.  

  

  

  
  

 

mailto:jussi.hietala@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293564-1362696-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293564-1362696-83636315


  
  

  

Tutustu lomaviikkoihin ja päivätapahtumiin 

Lomaviikkokalenteri 

Iltapäivätapahtumien kalenteri päivävierailuja varten 

  

  
  

      

  
  

  

Runsaasti kehittämisideoita matkanvetäjäkyselystä  

Suuret kiitokset matkanvetäjille suunnattuun kyselyyn vastanneille. Saimme kaikkiaan 

196 vastausta, joten vastausprosentti oli hienosti 52. 

Ajatuksenne ja ideanne auttavat kehittämään toimintaamme ja palvelujamme entistä 

yhdistys- ja asiakaslähtöisemmiksi. Kehittämisessä tulemme hyödyntämään sekä näitä 

että piirien järjestöpäivillä tehdyn kyselyn vastauksia. Monta uutta ideaa pyörii jo 

mielessämme! Niistä kuulette enemmän hieman myöhemmin.  

Vastanneiden kesken arvottiin yhden yön lomapaketti kahdelle hengelle. Voittaja 

on arvottu ja voitto osui Asikkalaan. Voittajalle on kerrottu henkilökohtaisesti.   

Loppuvuodesta lähestymme vielä vuoden aikana Lehmirannassa vierailleita ryhmiä 

asiakaspalvelun laatuun liittyvällä kyselyllä.   

  

  
  

      

  
  

  

Lehmiranta kokoaa 
asiakasraadin  

Lehmirannan lomakeskus on 

kokoamassa asiakasraatia, jonka 

tehtävänä on tuoda asiakasnäkökulma 

lomakeskuksen suunnitteluun, 

kehittämiseen ja arviointiin.   

  

 

  

  
  

  

Asiakasraati kootaan hakemusten perusteella taustaltaan erilaisista ja eri paikoissa 

asuvista henkilöistä. Raati aloittaa toimintansa alkuvuoden 2020 aikana. Hae itse tai 

kannusta yhdistyksessäsi muita hakemaan mukaan.  

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan joulukuussa EL-Sanomissa 6-2019 sekä 
verkkosivuillamme.  

  

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293557-731030-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293557-731030-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293556-1382652-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293556-1382652-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293565-116015-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293565-116015-83636315


      

  
  

  

  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevalankatu 61, 

00180 Helsinki 

p. 09 7257 1100 

info@elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

  

LUE TEKSTIVERSIONA 
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https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/24293563-2342158-83636315
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