TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2021
Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry
kuuluu Kristilliset Eläkeläiset liittoon. Liiton edunvalvontaa toteutetaan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta.
Kristillinen eläkeliitto ja sen yhdistykset eivät kuulu minkään poliittisen puolueen, kirkkokunnan tai hengellisen liikkeen alaisuuteen. Liitto on kirkkopalveluiden ja Vanhustyön Keskusliiton jäsenjärjestö. Yhdistys on valtakunnallisen
Kristillinen Eläkeliitto ry:n ja sen Pohjois-Savon piirijärjestön jäsenyhdistys. Paikallisyhdistys on perustettu 4.11.08.
Yhdistyksen toiminta pohjautuu Raamatun arvomaailmaan ja sen tarkoitus on antaa henkisiä ja hengellisiä virikkeitä,
valvoa sosiaalisia etuja, pyrkiä poistamaan ilmeneviä epäkohtia, torjua syrjäytymistä, auttaa lähimmäisiä sekä edistää
terveydellisen kunnon ylläpitämistä. Paikallisosasto on avoin kaikille, jotka hyväksyvät kristilliset elämän arvot.

TOIMINTA VUODELLE 2021
Koronan vuoksi suunnitelmiin voi tulla muutoksia.
Kerhotiloissa huomioidaan turvavälit ja kahvitarjoilut erityisjärjestelyin, tiloissa myös käsidesit.

Kerhot / kuukausitilaisuudet
ovat syys- ja kevätkauden aikana kerran kuukaudessa. Kesäisin ei ole kerhotoimintaa. Kerhojen sisältö muodostuu
Kristillisen Eläkeliiton periaatteiden mukaisesti. Kerhoissa on kahvitarjoilu ja sen yhteydessä vaihdetaan kuulumisia.
Kerhojen ohjelmassa on mm. Raamatun sanaa, hengelliset laulut ja virret, ajankohtaiset aiheet ja luennot, myös
kevyttä jumppaa. Oman jäsenistön esittämä ohjelma on tervetullutta ja toivottavaa. Lisäksi kutsumme vierailijoita, eri
alojen asiantuntijoita ja taitajia. Kerhotilat on saatu Leppävirran seurakunnalta Vanhasta Pappilasta.

Virkistys ja osallistumiset
Jäsenten toiveita huomioiden teemme matkoja/retkiä. Osallistutaan Kristillisen Eläkeliiton ja Pohjois-Savon piirin
kevät- ja syyskokouksiin/juhliin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Lähimmäispalvelu / vapaaehtoistyö ja liikunta / kuntoilu
Lähimmäispalvelu/vapaaehtoistyöstä ja liikunta/kuntoiluista tehdään merkinnät kortteihin tai omaan listaan. Tiedot
toimitetaan vuosittain yhdistykseen, siitä eteenpäin liittoon, joka edelleen raportoi ”pisteet” Stealle. Liitto saa
toiminnalleen avustusta Stealta. Pistetiedoilla on merkitystä, koska Kristillisen Eläkeliiton toimintaa arvioidaan siitä,
miten eläkeläisten terveydellistä hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

Yhdistyksen varainhankinta / talous
on muodostunut pääasiassa jäsenmaksuista, korttien- ja adressien myynnistä, kahvi- ja arpajaistuloista.

Yhteistyö jatkuu edelleen Kristillisen Eläkeliiton, Pohjois-Savon piirijärjestön ja muiden Krellin yhdistysten ja
piiriijärjestöjen, kristillisten yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Vierailemme eläkeläisyhdistyksissä ja seurakunnissa,
onhan toimintamme yhteiskristillistä.

Kristillisen Eläkeliiton v. 2021 teema

V Ä L I T Ä N, E T O L E Y K S I N

”Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät”. Sananl. 16 Kristillisen Eläkeliiton kotisivut www.krell.fi

