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Hämeen piiri ry 

 
   14.2.2022 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 

Piirijärjestön tarkoituksena on olla yhdyssiteenä alueellaan toimivien Kristillisen 
Eläkeliiton (KRELL) jäsenyhdistysten kesken, ylläpitää niiden yhteyttä liiton 
hallitukseen ja toimia alueen johtavana järjestönä liiton ohjelman ja tavoitteiden 
mukaisessa toiminnassa. Piirijärjestö tekee työtä Kristillinen Eläkeliitto ry:n 
jäsenjärjestönä ja on poliittisesti sitoutumaton. 
 
 

Puheenjohtajan katsaus 

Vuodet 2020 ja 2021 ovat osoittaneet, miten ennakoimattomasti 
toimintaympäristömme voi muuttua ja aiheuttaa  ennen kokemattomia seurauksia 
niin maailmanlaajuisesti kuin yhdistystoimintaan kuin henkilökohtaisestikin. Piirimme 
toimintaa emme ole voineet toteuttaa toimintasuunnitelman mukaisesti.  Kristillisenä 
järjestönä olemme kuitenkin vahvasti luottaneet  Jumalan Sanan antamiin lupauksiin 
Jumalan suunnitelmista ja varjeluksesta. Psalmissa 91 on rohkaisun sanat : ” Hän 
levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle 
muuri ja kilpi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua   missä ikinä kuljetkin.” 

Toimintakertomusvuonna 2021  inhimilliselle yhteistyölle,  kanssakäymiselle ja 
lähimmäistyölle ja kohtaamisille ei ole ollut samanlaisia mahdollisuuksia kuin 
normaalioloissa. Toiminnassamme olemme ottaneet koronarajoitteet huomioon .  
Rajoitteiden vaikutukset  näkyvät   tilastotiedoissa.  Suurin  muutos  näkyy erityisesti 
lähimmäispalvelukäynneissä, jotka kahden vuoden aikana ovat vähentyneet melkein  
50 prosentilla. Ikäihmisten hyvinvointi on yhdistyksissämme tärkeä tavoite. 
Yhdessäololla,  osallistumisella ja Jumalan Sanan  jakamisella on merkitystä  
ikääntyvien ihmisten  kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Työmme  missio onkin 
ikäihmisten turvallinen ja mielekäs arki. Piirimme toiminnasta kertovat tilastoluvut  
kuvaavat osin sitä,  miten  ympärillä olevilla olosuhteilla on oma vaikutuksensa 
toimintaamme.  Tilastolukuja katsoessani samalla ajattelen, miten entistä suurempi 
merkitys on  vastuunkantajilla ja jäsenille yhdistysten ja piirimme tärkeän tehtävän 
täyttämisessä. 

Haluan kiittää piirihallitusta ja piirimme toimijoita , kaikkia jäseniä ja vastuunkantajia 
uskollisuudesta   olla avuksi  lähimmäisille piirimme eri toimintojen myötä   Vaikka on 
ollut vähemmän tilaisuuksia ja kohtaamisia niin, kuitenkin kaikella tapahtuneella on 
ollut oma merkityksensä. Olen kiitollinen ja iloinen  kaikesta mitä on voitu piirissämme 
tehdä.  Lämpimät kiitokset  Raisa  Montinille, joka vuodesta 2019 on hoitanut piirin  
sihteerin työt ja on jättämässä tehtävät v 2021 lopussa.  Hallitus on valinnut uudeksi  
sihteeriksi   Liisa Vuorelan, joka  aloittaa vuoden 2022 alusta. 

Vielä haluan osoittaa kiitokset Krellin Valkeakosken yhdistykselle ja  piirin hallitukselle  
Hämeen piirin adventti- ja itsenäisyysjuhlan toteutuksesta 7.12.2021 Monien 
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koronasta aiheutuvien ohjeiden ja järjestelyjen myötä juhlat onnistuivat. Juhlaväki sai 
nauttia hyvästä ruuasta ja ohjelmasta.  Juhlan musiikkiohjelmasta jäi itselleni soimaan 
Aale Tynnin   Kaarisilta laulun  sanat, jotka haluan juhlasta kirjata 
toimintakertomukseemme:    ”  Ja Jumala sanoi: Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta 
tee, joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.”  Toivon, että juhla virkisti ja  vahvisti 
kuulijoille piirimme merkitystä ja  tehtävää   ikäihmisten kysymysten ja  aseman 
näkyväksi tekemisessä  yhteiskunnassamme; Toimintaamme ohjaa myös Krellin visio:  
Ikäihmiset yhteiskuntamme voimavarana 

Leena Rauhala 

 
Tavoite Piirin toiminnan tavoitteena on auttaa Hämeen piirin alueella toimivia yhdistyksiä
 edistämään eläkeläisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia 

eläkeläisten edunvalvojana. Kristilliset arvot, jotka pohjautuvat Raamattuun ja siitä 
nousevaan kristillisen elämän kokonaisnäkemykseen, ohjaavat KRELL:n toimintaa. 
 
Piirijärjestö pyrkii aktivoimaan ja auttamaan yhdistyksiä 
 
- kokoamaan ikäihmisiä osallistumaan kristillisiin tilaisuuksiin ja hakeutumaan 

paikkakunnalla oleviin kristillisten eläkeläisten järjestämiin kokouksiin 
- tuomaan esiin vapaaehtoistoiminnan elämää rikastuttava vaikutus 
- huolehtimaan ikäihmisten keskuudessa vallitsevien puutteiden viestittämisestä 

kuntien vanhuusneuvostoihin ja sitä kautta päätöksentekijöiden tietoon 
- seuraamaan Eläkeläisliittojen EETU ry:n toimintaa. 

 
Toiminta-alue 
 

Hämeen piiri toimii Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. 
 
Organisaatio 
 

Hämeen piirin alueella kertomusvuoden aikana toimineet yhdistykset olivat: 
Hämeenlinnan Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, Kangasalan Kristilliset Eläkeläiset ry, 
Kristillinen Eläkeläisyhdistys Ikinuoret ry Tampereella, Lahden Kristilliset Eläkeläiset 
ry, Lempäälän Kristilliset Eläkeläiset ry, Riihimäen seudun Kristilliset Eläkeläiset ry, 
Ruoveden Kristilliset Eläkeläiset ry, Valkeakosken Kristilliset Eläkeläiset ry. 

 
Piirin hallitus  
 

Piirin toimintaa johtaa piirihallitus. Piirin puheenjohtajana toimi Leena Rauhala, 
varapuheenjohtajana Heikki Junttila, sihteerinä Raisa Montin, rahastonhoitajana Ulla 
Karppila, tiedotusvastaavana Seppo Malinen ja retki- ja leirivastaavana Tuula 
Kivimäki. Hallituksen työvaliokunta  kokoontui kolme kertaa 3.6. Kangasalla, 
22.9. Tampereella ja 16.11. Hämeenlinnassa.  
Hallitus kokoontui kaksi kertaa 10.2. Kangasalla ja 24.8. Ruovedellä. 
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Hallituksen jäsen               Varajäsen            Paikkakunta 
 
Koitto Ensio   Vuorela Liisa            Hämeenlinna 
Seppälä Mirja  Luhtinen Leena        Hämeenlinna 
Junttila Heikki  Kaskelma Olli            Kangasala 
Huikkola Paula  Jaakkola Riitta           Kangasala 
Kivimäki Tuula  Siren Ritva                 Tampere 
Aapro Tuula   Mustonen Saara       Tampere 
Simola Jorma   Porkka Veikko           Lahti 
Lehtonen Liisa  Montin Raisa              Lahti 
Kantonen Keijo                Lempäälä 
Salonen Sinikka  Salo Raili              Riihimäki 
Saarinen Salme  Syrjänen Raija            Ruovesi 
Karppila Ulla   Jokiniemi Aimo          Valkeakoski 
 

Luottamustoimet ja edustukset 
 
 Heikki Junttila edusti Hämeen piiriä KRELL:n hallituksessa, varalla Ulla Karppila. 
 Hämeen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kokouksiin on osallistunut Leena 
 Rauhala ja Liisa Vuorela. 
 
Toiminta Kristillisen Eläkeliiton vuoden 2021 teemana oli Välitän – et ole yksin. Korona-

pandemian rajoitukset vaikuttivat myös  kuluneena vuonna yhdistystoimintaan. Piirin 
vuosikokous ja juhla voitiin pitää vasta 1.6. Tampereella.Kokouksessa oli 27 ja 
juhlassa 80 osallistujaa Piirin puheenjohtaja osallistui kokoukseen etäyhteydellä. 
Syyskokous ja juhla pidettiin 13.10. Kangasalla. Kokouksessa oli 38 ja juhlassa 65 
osallistujaa. Piirin adventti- ja itsenäisyysjuhla pidettiin 7.12. Pappilanniemen 
kurssikeskuksessa Valkeakoskella. Tiukoista koronarajoituksista huolimatta järjestäjät 
saivat viranomaisilta luvan juhlan pitämiseen yksityistilaisuutena. Juhlassa oli 57 
osallistujaa. 
 
Koronatilanteen vuoksi Helsinkiin suunniteltu piirin retki siirtyi seuraavalle vuodelle. 
Piirileiriä ei järjestetty. 
 
Piirissä ei järjestetty koulutustilaisuuksia.  
KRELL:n järjestöpäivät pidettiin  Kiponniemessä 31.8. – 1.9. jossa oli 11 piirin jäsentä 
 
KRELL:n vuosikokoukseen 20.5. Porissa osallistui sekä paikan päällä 3 että Teams 
yhteyden kautta etänä 4 jäsentä. Kuopiossa pidettyyn syyskokoukseen 22.10. 
osallistui 11 ja sitä edeltävään Lähimmäispalvelun koulutukseen 7 jäsentä. 
 
 

Tiedotus KRELL:N Internet-sivusto on ollut piirin ja yhdistysten käytössä. Piirin sivuston 
ylläpidosta on vastannut Seppo Malinen. Yhdistykset päivittävät sivujaan 
ajankohtaisilla asioilla. Näin ulkopuoliset voivat tutustua toimintaamme ja saamme 
lisää näkyvyyttä. 
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Varainhankinta ja talous 
 

Piirin talous on vakaa. Tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tulos oli +18,11 euroa.  
Taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 2668,52 euroa. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Riitta Hoikkala. 
 

Tilastot  Vuoden  2021 lopussa koottua tilastotietoa: piirin kahdeksassa yhdistyksessä on 
yhteensä 520 (526) jäsentä. Jäsenten keski-ikä oli 76,5 v (77v). Henkilökohtaisia 
liikuntasuorituksia kertyi yhteensä 63506 (65034) suoritetta 106 (103) henkilöltä. 
Lähimmäispalveluja teki 58 (68) henkilöä yhteensä 8735 (13715) kpl. 

 
Jäsenyhdistysten tilaisuuksiin käsittäen kuukausikokoontumiset, viralliset kokoukset, 
juhlat, liikuntatilaisuudet, vierailut, musiikkiryhmät, matka, retket ja leirit osallistui  
yhteensä 2091 (2057) jäsentä. 
 
 
KRISTILLISEN ELÄKELIITON HÄMEEN PIIRIN HALLITUS 


