
Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 48. toimintavuosi. 31.12.2020 yhdistyksen jäseninä oli 146
miestä ja 241 naista sekä 13 yhteisöä.  Vuoden aikana yhdistyksen jäseniksi 
hyväksyttiin 12 uutta jäsentä. Vuoden 2020 toimintaa sävytti koko maailmaa 
ravistellut koronapandemia.  Toimintavuoden alku käynnistyi hyvin, mutta 
maaliskuun puolivälin jälkeen jouduttiin peruuttamaan lähes kaikki suunnitellut 
tapahtumat. Vakiintuneen jäsenmäärän ja johdonmukaisen toiminnan ansiosta 
yhdistyksen talous pysyi edelleen vakaana. Toimintavuoden 2020 tulos oli 
alijäämäinen 778,84 euroa.  Toiminnan osalta tulos pysyi tyydyttävänä muun muassa 
sen ansiosta, että yhdistykselle kuuluvia vuoden 2019 tuloutuksia muun muassa 
hankerahalla ostetusta videotykistä ja joululehden ilmoitusmyynnistä toteutui 
vuoden 2020 puolella.  

Vuonna 2020 yhdistyksen hallituksessa toimivat Aarre Talja (pj.),  Heikki Kuurne (vpj),
Maija Salonen (s), Pirkko Kiviö (rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja),  Sirkka 
Långström (matkavastaava), Anja Salonen ja Pekka Uljamo.  Hallitus kokoontui 
vuoden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa (9 kokousta).  Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin rajoitusten takia vasta heinäkuussa. Syyskokous pidettiin 
sääntöjen mukaisesti marraskuussa. Lisäksi yhdistyksellä oli jäsenmäärään perustuva 
edustus piirin ja liiton kokouksissa.   Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Raija Ahola ja 
toiminnantarkastajana Raija Untolahti. 

Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen toiminta nojasi myös kertomusvuonna 2020 
Eläkeliiton  Liittokokouksessaan vuonna 2018 vahvistamiin missioon, visioon ja 
arvoihin. Yhdistys on tässä ajassa elävä eläkeläisjärjestö, ikääntyneiden puolustaja ja 
paikallisen hyvinvoinnin rakentaja.  Poikkeusoloista huolimatta kertomusvuonna 
2020 toimintaa jatkettiin siten, että  huomioiduksi tulivat mahdollisimman hyvin 
jäsenistön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alueet. Toiminta oli jaettu 
seuraaviin toimikuntiin:  

- Puheenjohtajisto ja sihteeri

- Liikuntatoimikunta 

- Hengellinen toimikunta 

- Virkistys-, kulttuuri- ja matkailutoimikunta 

- Kerhotoimikunta 

- Harrastus-, opintokerho-  ja Apuset Vapaaehtoistoiminnan toimikunta 

- Yhdistyksen tukipalvelut,  viestintä ja suhdetoiminta 

- Yhdistys oli edustettuna Vanhus- ja vammaisneuvostossa sekä Joutsan 
Kumppanuuspöydässä 
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Yhdistyksen 48. toimintavuonna tapahtumia oli yhteensä (suluissa vuoden 2019 
luvut) 94 (164), osallistujia  1530 (3294) eli keskimäärin 16 (20) 
osallistujaa/tapahtuma. Yhdistyksen jäsenistöstä noin 50 % osallistui vähintään 
yhteen tapahtumaan vuoden aikana. Oman tarjonnan ohella normaalioloissa jäsenet 
käyttivät viikoittain hyväkseen kunnan järjestämää ikäihmisten jumppaa ja 
vesiliikuntaa samoin kuin Palvelukeskus Jousen kuntosalin vapaavuoroja ja muiden 
paikallisten järjestöjen tarjoamia palveluja.  Vuonna 2020 nämä toiminnot olivat 
pääosin suljetut.  Liikuntaa jäsenistö harrasti poikkeusvuonnakin kiitettävästi ja 
liikuntakortteja palautettiin 27 (29) ja liikuntakertoja oli yhteensä 6601 (7603).  

Yhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen Apunen-vapaaehtoistoiminta teki 
arvokasta ja suunnitelmallista työtään ikäihmisten ja apua tarvitsevien parissa 
rajoitusten sallimissa rajoissa.  Vapaaehtoiskortteja palautti 32 (31) henkilöä, jotka 
antoivat kukin noin 72 (99) tuntia aikaansa  vapaaehtoistoimintaan, yhteensä 2307 
(2973) tuntia. Apusten kuukausikokouksia pidettiin 6 (9) kertaa ja niihin osallistui 
keskimäärin 29  (26) apuslaista.  Kertomusvuoden aikana Apusten 
kuukausikokouksissa kuultiin useita vierailevia alustajia. 

Vuonna 2020 toteutettiin kolme juhlatapahtumaa: uusien jäsenten tervetulotilaisuus,
Ystävänpäiväjuhla ja Sadonkorjuujuhla. Osallistujia yhteensä 184 (518). Teatterissa 
käytiin yhden kerran, jäsenmatka Hyrsylän mutkaan toteutui samoin kuin Tuettu 
loma Huhmarissa. Joel Hallikaisen konsertista nautittiin rajoitusten varjossa. 
Yhteensä näihin tapahtumiin osallistui 144  (380) jäsentä. 

Kerhotoiminta oli suurimman osan vuodesta tauolla.  Keskiviikkokerho ehti 
kokoontua 9 kertaa ja Hengellinen kerho 5 kertaa, osallistujia yhteensä 315 (1013). 
Mölkky- ja keilakerho kokosivat yhteensä 416 (481) osallistujaa, jolla paikattiin osaksi
Keskiviikkokerhon tauolla olevaa toimintaa.  Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen joukkue 
voitti Eläkeliiton keilamestaruuden lokakuussa. Joukkueessa heittivät Olli Parkkonen, 
Pekka Mattila ja Pertti Vesalainen. 

Myös poikkeusvuonna 2020 yhdistyksen  toiminnassa pidettiin ohjenuorana 
huolellista suunnittelua ja jäsenistön terveydestä huolehtimista.   Kertomusvuonna 
otettiin käyttöön yhdistyksen kotisivujen rinnalle Facebook.  Joulutervehdys-lehti ei 
ilmestynyt vuonna 2020 mikä osaltaan heikensi taloudellista tulosta.  Toimekasta 
toimintaa -avustusta yhdistys sai Apusten digivalmiuksien vahvistamista varten 900 
euroa.  Hakijoita koulutukseen oli 21, mutta mukaan voitiin ottaa rajoitusten 
sallimissa rajoissa vain 15 .

Eläkeliiton Joutsan yhdistys on tehnyt hyvää yhteistyötä  sekä Keski-Suomen piirin 
että Liiton kanssa.  Liittovaltuuston varajäsenenä, piirihallituksen jäsenenä sekä VI 
alueen vapaaehtoisvastaavana  on toiminut puheenjohtaja Aarre Talja. 

Yhdistyksen hallitus kiittää jäsenistöä tuesta ja ymmärtäväisestä suhtautumisesta 
raskaan poikkeusvuoden aikana.  Yhteistyön voima kantaa eteenpäin.  

Toimintakertomuksen on koonnut 

Maija Salonen
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