
ELÄKELIITON VEHKALAHDEN YHDISTYS RY. 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
Yleistä toiminnasta 
 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma jäi toteutumatta hyvin 
suurelta osin edellisen vuoden 2020 tapaan koronapandemian 
vuoksi.  
On edelleen epävarmaa, kuinka koronatilanne kehittyy ja miten 
se tulee vaikuttamaan toimintaamme. Jos pandemiaa ei saada 
tukahtumaan, se tulee todennäköisesti vieläkin rajoittamaan 
toimintaamme. Tätä kirjoitettaessa tilanne näyttää vähän 
valoisammalta ja toivomme sen edelleen helpottuvan. Uskoen 
ja luottaen parempaan tulevaisuuteen, tämä vuoden 2022 
toimintasuunnitelma on laadittu samaan tapaan kuin kaksi 
vuotta sitten. Toivotaan, että tämä myös jotakuinkin näin sitten 
toteutuu.  
Toimintasuunnitelman täytyy tietenkin aina jossain määrin elää, 
ajan ja tilanteen mukaan. Sitä voidaan ja täytyykin tarkentaa 
kulloisenkin tarpeen, sekä mahdollisuuksien mukaan. 
 
Toimintasuunnitelman tiivistämiseksi, tapahtumien tarkempaa 
paikkaa ja aikaa ei tässä listauksessa aina mainita, jos 
tapahtuma on toistuva esim. viikoittain, tai kuukausittain. 
Ennen vuoden alkua pyritään nettisivulle saamaan 
toimintakalenteri, jossa tiedetyt ja päätetyt tapahtumat ja 
tilaisuudet ovat mahdollisimman tarkasti ajoitettu. 
 
”Uusia toimintamuotoja” 
 

- Uusi, tänä syksynä aloitettu aktiviteetti, 
ulkoliikuntapäivä voi olla patikointia mahd. hiihtoa 
lähialueiden pikkuteillä ja poluilla / laduilla, kerran 
kuukaudessa torstaisin. Toimintatapa vielä kehitteillä 

- Uusi näytelmä / musiikkikerho aloittelee toimintaansa 
ja hakee oikeita toimintamuotoja. Toiminta ja nimike 
tarkentuvat myöhemmin. 

- Ostos- ja tutustumismatkoja myöhemmin päätettäviin 
kohteisin tullaan myös järjestämään. 

 
Varsinainen toiminta 
 
Tammikuu  

- Hallituksen kokous Hilmassa. 
- Kerhopäivä kuukauden ensimmäinen tiistai Simeon 

salissa. 
- Tarinatupa Puistokammarilla kuukauden kolmas 

keskiviikko. 
- Mölkky peli Tervakartanossa joka maanantai, paitsi ei 

joulukuussa. 



- Kässäkerho puistokammarilla, pariton viikko maanantai.  
- Musiikkiliikunta tiistaisin Tervakartanossa. 
- Boccia perjantaisin Kirkkojärven koululla. 

 
 
 
Helmikuu 
 

- Hallituksen kokous. 
- Kerhopäivä  
- Tarinatupa  
- Karaokekarsinnat  
- Kässäkerho 
- Musiikkiliikunta  
- Boccia  

 
Maaliskuu 

- Hallituksen kokous 
- Kerhopäivä  
- Tarinatupa  
- Molkky 
- Piirin karaokekilpailut 
- Kässäkerho 
- Kevätkokous 
- Omat pilkkikisat 
- Musiikkiliikunta  
- Boccia perjantaisin 

 
Huhtikuu 

- Hallituksen kokous 
- Matka Lehmirantaan? 
- Kerhopäivä   
- Tarinatupa  
- Mölkky 
- Kässäkerho,  
- Musiikkiliikunta  
- ’Boccia  

 
Toukokuu 

- Hallituksen kokous 
- Toukosiunaus Tykän tuulimyllyllä 
- Piirin Hengellinen päivä. Hamina? 
- Oma kirkkopyhä? 
- Äitienpäiväkahvit Simeon salissa 
- Boccia  
- Mölkky  

 
 
Kesäkuu  

- Hallituksen kokous 



- Kesätori Pyhällössä, kerta / viikko, alku? 
- Boccia   
- Mölkky 
- Sokkomatka.  
- Kesätetterimatka ?- teatteriin 

 
Heinäkuu  

- Kesätori Pyhällössä. Torikahvitus 
- Piirin ja omat rantaongintakilpailut? 
- Boccia  
- Mölkky 
- Piirin Mölkkyn mestaruuskilpailut Bastionissa (Aika auki) 

 
 
Elokuu 

- Hallituksen kokous 
- Kesäteatteriretki (paikka auki)? 
- Sadonkorjuujuhla Tykän tuulimyllyllä 
- Ulkoilu-ja kaalisoppapäivä 
- Jäseniltapäivä  
- Boccia   
- Mölkky 

 
Syyskuu 

- Hallituksen kokous 
- Kerhopäivä  
- Tarinatupa  
- Kässäkerho 
- Musiikkiliikunta   
- Mölkky 
- Boccia   

 
Lokakuu 

- Hallituksen kokous 
- Syyskokous 
- Kerhopäivä Vasapirtissä 
- Tarinatupa  
- Kässäkerho 
- Piirin teatterimatka? 
- Musiikkiliikunta  
- Boccia  

 
Marraskuu 

- Hallituksen kokous 
- Kerhopäivä  
- Isänpäiväkahvit Simeonsali 
- Tarinatupa  
- Kässäkerho 
- Musiikkiliikunta  
- Boccia  



- Konserttimatka Kuusankoskelle? 
 
Joulukuu 

- Joulujuhla Simeonsalissa 
- Musiikkiliikunta  
- Boccia  
- Tallinnan risteily? 

 
 
Vaikuttamistoimintaa 
 
Vapaaehtoisten toimintaryhmä jatkaa omien valittujen   
kohteidensa parissa, oman suunnitelmansa mukaisesti. 
Vapaaehtoisryhmän toimintasuunnitelma on tässä liitteenä.  
Piirin järjestämille kursseille otamme osaa. 
Myös Retkivastaavan toimintasuunnitelma on seuraavassa 
liitteenä. 
Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on yhdistyksen toiminnan 
kehittäminen eri osa-alueilla. Toiminnan koordinoinnin ohella, 
tärkeimpiä alueita on mm. varojenhankinta toimintaa varten. 
Varoja hankitaan mm. myyjäisin, arpajaisin ja keräyksin, yms. 
toiminnalla. 
Tärkeä alue on myös kohdennettu hyväntekeväisyys. 
Perinteisesti on hankittu joululahja valittuun hädänalaiseen 
kohteeseen (perhe). 
 
 
Liitteet: 2kpl  
 
__________________________________________________________________ 

 
 
EL - Vehkalahden yhdistys ry. 
 

Vapaaehtois (apunen) toimintasuunnitelma 2022 
 
 
 

Alkuvuodesta, tammikuussa toteutamme tapaaminen jossa kartoitetaan 
apunen - toiminnassa mukanaolevien  nykytilanne. Suunnitellaan 
tulevaisuutta ja kartoitamme  uusia mahdollisuuksia apunen toimintaan. 
Yksilö auttaminen ja  mahdollisten asumispalveluyksiköiden ryhmien virkistys 
vierailuja. 
 

Osallistutaan EL-  Kymenlaaskon piirin ja EL-Lehmirannan erilasiin apunen- 
ja vertaiohjaaja koultuksiin. Osallistutaan - piirin Koultus ja 
virkistystapatumaana. 
Hamme helmikuun loppuun mennessä 2022 Eläkeliitolta apunen- toimintaan 



avustusta, yhteiseen osallistavaan toimintaan. Teemme yhteistyötä piirin 
vapaaehtoistoiminnan vastaavan, sekä yhdistysten vapaaehtoisvastaavien 
kanssa. 
 

Haminassa 13.10.2021 
 
 

Anna-Leena Saarelainen 

yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaava 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
Toimintasuunnitelma 2022 / Retkivastaava  
 
Tammi- Huhtikuu: Teatteri vierailu maaliskuussa, koronatilanne huomioiden. 
Huhtikuu – Heinäkuu: Sokkomatka, kesäteatteri, pienryhmien tutustuminen lähialueeseen. 
Toukosiunaus 
Elokuu – Lokakuu: Konsertti, tai ehkä jotakin muuta? 
Työt takana, Kruunupuisto Oy. Järj. Vehkalahden yhdistys. 
Marras- Joulukuu: Teatteri, matkatoimiston pikkujouluristeily. 
 
 
Huhtikuu - Lokakuu: Annelin ja mahdollisesti Reijon järjestämät tapahtumat. 
Lehmirannan tilanne 2022? 

Koronatilanne 2022 ? 

 
 
Työryhmä: Matti, Reijo ja Anneli 
 
 
 


