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Covid-19Covid-19

Yhdistyksen toiminnassa tulee huomioida Covid-19-
koronaviruksen aiheuttamat suositukset ja 
rajoitukset toiminnalle.

Toimintasuunnitelmaa toteutetaan soveltuvin osin.



  

Yhdistyksen perustoiminnotYhdistyksen perustoiminnot

Jäsenten kokoukset:  kevätkokous maaliskuussa ja 
syyskokous marraskuussa.

Hallituksen kokoukset: kuukausittain.

Työryhmät ja toimikunnat: perustetaan tarpeen 
mukaan.

Harrastekerho: kuukauden viimeinen maanantai 
seurakuntatalossa klo 12.



  

Harrastus- ja kerhotoimintaHarrastus- ja kerhotoiminta

Ohjelmaryhmä ONNIMANNI: torstaisin Toivonkulmassa klo 13 - 15, 
runoja, laulua ja esiintymisiä mm. harrastekerhossa ja pyydettäessä 
muualla.

Yhteislaulua: Toivonkulmassa kuukauden 2. torstai klo 13 – 15. 
Laulattajana Jukka Ritanen.

Käsityökerho: Torikeskuksessa kuukauden 2. maanantai klo 10 - 12.

Miesten ruokakerho: Lantulatalossa erikseen ilmoitettavana päivänä.

Lauluryhmä Iltaset: harjoitukset ja esiintyminen 
harrastekerhopäivinä seurakuntatalossa.

Digiapu: maanantaisin klo 14 alkaen tarpeen mukaan pääkirjastolla. 
Apua ja opastusta helppoihin tietotekniikan ongelmiin ja 
verkkopalvelujen käyttöön.



  

Juhlat ja kulttuuritoimintaJuhlat ja kulttuuritoiminta

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla 17.6.2021.

Elojuhla Rudolf Koivun keitaalla elokuussa.

Jouluruokailu joulukuussa.

Piirin ja muiden yhdistysten juhlat.



  

Retket ja matkatRetket ja matkat

Tavoite on tehdä retki/matka kerran kuukaudessa:

-Kotiseuturetki Etelä-Tyrvään kierros
-Retki Lehmirantaan
-Retki Pölkinvuorelle Urjalaan keväällä
-Sokkomatka
-Kesäteatteri
-Retki Ahvenanmaalle 2 pv
-Hörtsänän arboretum Orivedellä
-Teatteri syksyllä
-Joulukonsertti
-Osallistuminen piiri järjestämiin tapahtumiin ja matkoihin



  

VapaaehtoistoimintaVapaaehtoistoiminta

Apuset kokoontuvat kaksi kertaa vuoden aikana.

Yhdistyksen vierailu vanhainkotiin.



  

Liikunta ja terveysLiikunta ja terveys

Kuntosalipiiri: Vinkissä torstaisin klo 9, klo 10 ja 
klo 11.

Tuolijumppa: Seukulla perjantaisin klo 10 – 11.

Boccia: Vinkissä parillisen viikon maanantaina klo 
8.30.

Keilaus: Huittisten Keilahallissa parillisen viikon 
tiistaina klo 10.

Petanque: Siikasuon hallilla torstaisin klo 13 – 15.

Peliluola: Seukun sivuhuoneessa parittoman viikon 
tiistaina klo 10-12.



  

Liikunta ja terveysLiikunta ja terveys

Ulkoilu:

Naisten sauvakävely tiistaisin n.1 tunti, 
kokoontuminen kirkon parkkipaikalla klo 12.

Kaksi ulkoilupäivää, toinen Alue1:n kanssa.

Toiminnoissa pidetään kesätauko.



  

TiedotusTiedotus

Yhdistyksen verkko- eli kotisivut 
https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/vammala

Alueviestin seurapalsta viikottain

Jäsenkirje

Sähköposti, tekstiviestit

Harrastekerho, muut tapahtumat ja tapaamiset

EL-Sanomat

Piirin verkkosivut  
https://www.elakeliitto.fi/piirit/satakunta

Liiton verkkosivut https://www.elakeliitto.fi/

https://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/vammala
https://www.elakeliitto.fi/piirit/satakunta
https://www.elakeliitto.fi/


  

VaikuttaminenVaikuttaminen

Yhdistyksen edustaja on vanhusneuvoston jäsen.

Seurataan Sote-ratkaisun kehittymistä ja 
reagoidaan tarpeen mukaan.

Aloitteet ja kannanotot tarvittaessa.



  

Yhteistyö (1/2)Yhteistyö (1/2)

Alue 1:n kokous syksyllä

Alue 1:n kirkkopyhä

Tehdään yhteistyötä lähialueen EL-yhdistysten ja 
kaupungissa toimivien muiden yhdistysten kanssa 
tiedottamalla toiminnasta ja pitämällä yhteyttä. 



  

Yhteistyö (2/2)Yhteistyö (2/2)

Syyskokouksessa valitut edustajat osallistuvat 
piirin kevät- ja syyskokouksiin.

Hallitus tai kutsutut edustajat osallistuvat 
järjestöpäiville.

Syyskokouksessa valitut edustajat osallistuvat 
Liittokokoukseen ja kesäjuhlaan 
Tampereella 8.-9.6.2021.



  

TalousTalous

Tärkeimmmät tulolähteet:
jäsenmaksut, arpajaiset, vuositervehdyslehden ja 
kalenterien myynti, kaupungin toiminta-avustus. 
Myyjäiset pidetään syksyllä.

Suurimmat menoerät:
kustannukset jäsen- ja muista tilaisuuksista 
(tarjoilu, vuokra, esiintyjät mm.), retket ja matkat 
sekä jäsenmaksut piirille ja liitolle.



  

Toiminnan arviointiToiminnan arviointi

Toiminta on vuonna 2020 ollut vähäistä 
maaliskuussa alkaneen koronaepidemian 
aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Monia tapahtumia 
on jouduttu perumaan.
Harrasteryhmät ovat voineet toimia syksyn 
kuluessa, kun tilanne rauhoittui.



  

MuutoksetMuutokset

Hallitus varaa mahdollisuuden tehdä muutoksia 
toimintasuunnitelmaan.

                                        Hallitus


