
Vakaalta pohjalta on turvallista suunnistaa tulevaisuuteen

Eläkeliiton Joutsan yhdistys (16.7.) ja Eläkeliiton Keski-Suomen piiri (20.8.) saivat 
kevätkokuksensa pidetyiksi.  Sekä piirin että Joutsan yhdistyksen vuosi 2019 oli 
tapahtumarikas koulutuksineen, kilpailuineen, matkoineen ja muine 
tapahtumineen.  Sekä piirin että Joutsan yhdistyksen talous on tasapainossa ja 
vakaalta pohjalta on hyvä ponnistaa meneillään olevan ja tulevien vaikeiden 
vuosien ylitse. 

Eläkeliiton Joutsan yhdistys on virkeä melkein viisikymppinen

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 47. toimintavuosi. 31.12.2019 yhdistyksen jäseninä oli 157 miestä ja 
263 naista sekä 15 yhteisöä.  Vuoden aikana yhdistykseen hyväksyttiin 29 uutta jäsentä.  
Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen toiminta nojasi kertomusvuonna 2019 Eläkeliiton  
Liittokokouksessaan vuonna 2018 vahvistamiin missioon, visioon ja arvoihin.  Kertomusvuonna 
toiminta perustui ja kehittäminen jatkui jo vuonna 2016 linjattujen periaatteiden mukaisesti.  
Yhdistyksessä työskentely oli  toimikuntiin perustuvaa, suunnitelmallista,  jäsenet mukaan 
kannustavaa.  Huomioiduksi tulivat kattavasti jäsenistön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin alueet. Yhdistyksen kaikessa toiminnassa pidettiin ohjenuorana huolellista 
suunnittelua ja järkevää taloutta.

Yhdistyksen 47. toimintavuonna järjestettyihin kokouksiin, juhliin, matkoille, retkille, 
teatterimatkoille, kerhoihin, koulutukseen, piirin ja liiton tapahtumiin sekä naapuriyhdistysten 
kutsutilaisuuksiin osallistui jo vakiintuneeksi muodostunut määrä ihmisiä. Tapahtumia oli yhteensä
164, osallistujia 3294 eli keskimäärin 20 osallistujaa/tapahtuma. 

Vapaaehtoistyöllä hyvinvointia ja hyvää mieltä

”Keskisuomalaiset eläkeläisjärjestöt – noin 15000 jäsentä, 5 piirijärjestöä ja 107 paikallisyhdistystä 
– on erittäin merkittävä vapaaehtoistyötä tekevien eläkeläisten joukko.  Ilman näiden 
yhdistysaktiivien vapaaehtoistyötä monet ikäihmisille tärkeät henkistä ja fyysistä kuntoa 
ylläpitävät toiminnat jäisivät tekemättä.  Yksistään Eläkeliiton keskisuomalaisten jäsenten 
vapaaehtoistyön laskennallinen arvo on tällä hetkellä vähintään miljoona euroa.”  Näin todetaan 
Eläkeliiton Keski-Suomen piirin laatimassa muistiossa. 

Joutsan yhdistyksen  Apunen-vapaaehtoistoiminta teki arvokasta ja suunnitelmallista työtään 
ikäihmisten ja apua tarvitsevien parissa vakiintuneella otteella.  Vapaaehtoiskortteja palautti 31 
henkilöä, jotka antoivat kukin noin 99 tuntia aikaansa kotivierailuihin, laitosvierailuihin, 
asiointiapuun, puhelinkeskusteluihin ja muuhun vapaaehtoistoimintaan, yhteensä 2973 tuntia.  

Vapaaehtoistoimintaa ovat myös järjestelyt, joiden tuloksena yhdistyksen  jäsenille järjestetään  
juhlia, matkoja, retkiä, konsertteja ja teatterimatkoja. Kerhotoiminnassa suosittu Keskiviikkokerho 
jatkoi omassa luokassaan ja keräsi vuoden aikana 922 kävijää, keskimäärin 31 osallistujaa/kerta. 
Mölkkykerho kuntoili 17 kertaa, keskimäärin 18 osallistujaa/kerta.   Hengellinen kerho on myös 
vakiinnuttanut noin 9-10 hengen osallistujamäärän/tapaaminen.  Liikuntakortteja palautettiin 
yhteensä vuoden lopussa 30 kappaletta. 
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Koronamaltti on valttia

Vuosi 2020 eteni sekä piiritasolla että paikallisyhdistyksessä pari ensimmäistä kuukautta 
toimintasuunnitelman mukaisesti, mutta siitä eteenpäin toimintasuunnitelmaan on jouduttu 
kirjoittamaan sanoja ”peruttu”, ”siirretty”, ”ei toteudu” ja niin edelleen. Surullisinta on ollut, että 
vapaaehtoiset eläkeläiset eivät voi tuoda vaihtelua hoitolaitosten arkeen tai isovanhemmat eivät 
voi osallistua lastenlasten hoitamiseen.  Merkityksetöntä ei ole myöskään se, ettei voi tavata 
rennosti ja vailla epävarmuutta ystäviä ja tuttuja kuten on totuttu.  Eläkeliiton Keski-Suomen piirin 
puheenjohtaja Jukka Hiltunen kirjoitti Keskisuomalaisessa: ”Jokainen meistä – iästään riippumatta 
– voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, millaiseksi yhteinen arkemme muodostuu 
tulevina kuukausina.  Noudattamalla annettavia ohjeita teemme niistä mahdollisimman 
tavanomaisia.” 

Silloin, kun kaveria ei jätetä, mikään hyvä teko, kaunis sana tai ajatus ei ole liian pieni tekemään 
arkea kauniimmaksi. Sisustakaan ei ole haittaa, mistä osoituksena Joutsan yhdistyksen 
mölkkykerholaisten päätös heittää mölkkyä niin kauan kuin tarkenee ja vielä vähän sen jälkeenkin. 
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