Reijolan Eläkkeensaajat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen
oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia
sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-harraste- ja muuta
virkistystoimintaa. Edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä
tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien
keskuudessa.
Kokoukset
Yhdistys järjestää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset
- kokouksiin kutsut: Karjalan - Heilin järjestöpalstalla, sähköpostin välityksellä
sekä jäsenkirjeillä. Yhdistyksellä on käytössä kotisivut, joita käytetään myös
tiedottamiseen.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarvittaessa
- kokoukseen kutsut: puheenjohtaja /sihteeri kutsuu sähköpostilla tai
puhelimella
Jäsenasiat /Jäsenhankinta
Yhdistyksemme pitää yllä luetteloa jäsenistään. Jos olemme saaneet jäsentemme
syntymäajat tietoomme, muistamme heitä heidän merkkipäivinään.
Uusia jäseniä hankitaan erilaisissa tilaisuuksissa sekä toimintatuokioissamme,
Järjestetään uusille jäsenille ”tutuksi tulemme” tilaisuus, jossa kerrotaan
yhdistyksen toiminnasta ja tutustutaan toisiimme.
Osallistumme EKL- Liiton jäsenhankinta kampanjaan 15.2 -15.11.2020.
Koulutus
Osallistutaan EKL-liiton ja EKL:n Pohjois-Karjalan piirin järj. koulutuksiin.
Yhdistyksen omaa koulutusta järjestämme TSL:n tukemana

Fyysisen kunnon ylläpito
Kuntosaliharjoittelua Reijolan Yhteisötalon kuntosalilla kolme kertaa viikossa
(syys-toukokuu välisenä aikana.) Hankimme kuntosaliharjoitteluun asiantuntevaa
ohjausta muutaman kerran toimintakaudella.
Senioritanssi harjoitukset pidetään talvikaudella kerran viikossa.
Ulkoilu – ja virkistyspäivä järjestetään keväällä ja syksyllä.
Osallistumme EKL-liiton järjestämään liikunnan haastekampanjaan 1.3- 30.4.2020
Kerhotoiminta
 Ikäihmisten kerho; yhdessä Joensuun kaupungin ja Pyhäselän seurakunnan
kanssa jatketaan, jos saamme avustusta toiminnan järjestämiseen, mukana
toiminnan järjestelyssä myös Pyhäselän Eläkeliiton toimijat
 Hyvän mielen kulttuurikerho kokoontuu Reijolan yhteisötalolla
toimintakaudella, joka toinen viikko
 Senioreiden pelikerho kokoontuu Reijolan Yhteisötalolla, joka toinen viikko
toimintakaudella
 Lauluryhmä Retrotytöt harjoittelee Reijolan seurakuntatalolla ja ryhmä käy
esiintymässä erilaisissa tilaisuuksissa
 Boccian peliryhmä kokoontuu Reijolan Yhteisötalolla kerran viikossa
Retket
Teatteri- tai muita virkistysretkiä pyritään tekemään jäsenten toiveiden mukaan.
Matkayhteistyötä kehitetään naapuri yhdistysten, sekä piirin kanssa.
Virkistystoiminta
Järjestetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, esim: luentoja eri aiheista,
yhteislaulua, vierailuja naapuri yhdistyksistä. Järjestetään nyyttikestit jäsenten
kesken sekä äitien -ja isän päivät, vanhusten viikon- ja joulujuhla. Kehitetään
muuta kerhotoimintaa.
Tiedotus ja viestintä
Ilmoitamme toiminnastamme paikallislehtien järjestöpalstoilla, menovinkeissä
sekä jäsenkirjeillä.
Pidämme yllä kotisivuja, sieltä löytyy tietoa toiminnasta, yhteyshenkilöistä
sekä kuvia ja kertomuksia yhdistyksemme tapahtumista.
reijola.elakkeensaajat.fi sivuillamme on linkit tärkeisiin, usein tarvittaviin
tiedostoihin.
Varainhankinta
Jäsenhankinta/ jäsenmaksut, myyjäiset ja arpajaiset 2-3 kertaa vuodessa
Anotaan Joensuun kaupungilta järjestöavustusta.
EKL:N Pohjois-Karjalan piiri
Osallistutaan piirin järjestämiin tilaisuuksiin
Yhteistyö
Kehittään yhteistyötä naapuriyhdistysten kanssa
Kesäaika
Pidetään lomaa kesä- heinä – elokuu muusta toiminnasta, tehdään vaan kesäretki
jäsenten toivomaan kohteeseen.
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