Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry

VUOSIKERTOMUS 2015

Johdanto

Puheenjohtajan katsaus

Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry on perustettu
4.11.2008. Yhdistyksen toiminta pohjautuu Raamatun
arvo-maailmaan. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa
eläkkeen-saajille ja eläketurvaa tarvitseville henkilöille
henkisiä ja hengellisiä virikkeitä, valvoa heidän
sosiaalisia etujaan, pyrkiä poistamaan heidän
asemassaan ilmeneviä epäkohtia, torjua syrjäytymistä,
auttaa lähimmäisiä sekä edistää heidän terveydellisen
kuntonsa ylläpitämistä.

Vuoden 2015 aikana maailmassa tapahtui paljon
odottamattomia asioita. Suomessa tämä on koettu
erityisesti ennakoitua suuremman pakolaismäärän
vuoksi. Pakolaisissa on runsaasti ikäihmisiä. Tämä asia
on esillä Kristillisen Eläkeliiton strategiassa.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton eikä siis kuulu
mihinkään hengellisen liikkeen tai kirkkokunnan
alaisuuteen ja on paikallistasolla valtakunnallisen
Kristillisen Eläkeliitto ry:n sen Pohjois-Savon
piirijärjestön jäsenyhdistys. Liiton edunvalvontaa
toteutetaan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n
kautta.
Kristillisen Eläkeliitto on Kirkkopalveluiden ja Vanhustyön Keskusliiton jäsenjärjestö.
Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset -yhdistys on avoin
kaikille ihmisille, jotka hyväksyvät kristilliset elämän
arvot.

Paikallisessa edunvalvonnassa olemme mukana
vanhusneuvoston kautta. Vanhusneuvosto koostuu eri
järjestöjen edustajista. Olemme myös Liitu-työryhmässä
(Liikenneturvallisuus) ja Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja useissa ikäihmisille suunnatuissa tapahtumien suunnitteluissa ja toteutuksissa.
Retkemme Härkämäen observatorioon ja Lekottajan
tuvalle olivat vuoden kohokohtia. Haasteina ovat olleet
piirin syysjuhlan järjestäminen ja eri tehtävissä oleminen mm. Nina Åströmin konsertissa ja Seniorimessuilla
Vesileppis Areenalla. Kiitos kaikille osallistujille!
Olemme pieni yhdistys ja siinä on se hyvä puoli, että
tunnemme toisemme. On ihailtavaa nähdä se rakkaus
ja huolenpito, mikä on aistittavissa keskuudessamme.
”Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos
teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh.13:35)
Kiitos vuodesta 2015 ja siunausta vuodelle 2016!
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Muut toimihenkilöt
Suominen Pirkko
Lehtimaa Erkki

Kirjanpitäjä
Toiminnantarkastaja

Kokoukset 2015
Hallituksen kokous x 3
Kevätkokous
Syyskokous

22.1., 13.4., 26.8.
24.2.
3.11.

Jäsenmaksu v. 2015
Kristelli-lehti 5 x

6,00 €/vuosi
14,00 €/vuosi

TOIMINTA 2015
Kerhotoiminta
Kevät- ja syyskaudella kerhoja pidettiin 1-2 kertaa kuukaudessa. Kerhojen ohjelma rakentui eri
teemoista/aiheista joko omin voimin tai vierailijoiden esittäminä.
27.01. Vainottujen muistopäivä - katsaus historiaan Raamatun valossa, Erkki Lehtimaa
24.02. Lähetysuutisia Keniasta, ent. lähetystyöntekijä Anni Takkunen,
Martit soittivat + yllätys: Riitalle myönnettiin liiton ansiomerkki
24.03. Musiikkia, ort. srk:n kanttori Maria Bondarenko lauloi, laulatti ja soitti huilua.
Maria ja hänen äitinsä Galina Bondarenko kertoivat elämästään.
21.04. Evankelista, vankilalähetti Helvi Lahtinen kertoi vankilähetystyöstä ja Jumalan kutsusta
08.09., 6.10., 20.10. ja 3.11. Kerhot pidettiin ”omin voimin”
17.11 Raamattutunti, Riitta Valkonen ja keräys Nepaliin
01.12 Joulujuhla + omat joulumyyjäiset

Maria Bondarenko

Helvi Lahtinen

Retket ja muut tilaisuudet
3.2. Härkämäen observatorio, Warkauden Kassiopeia, jossa Hannu Aartolahti kertoi tähdistä, avaruudesta ja. paikan
historiasta. Kaija Tuomelan keitto ja Reino Koposen letut maistuivat pakkasillan päätteeksi. Kyyditys oli Veijo Pulkkiselta.
26.5. Lekottajan tupa, vanha kansakoulu järven rannalla oli kevätretkemme kohde. Nautimme mm. Pirkon tekemää
lohisoppaa, kalakukkoa ja useiden muiden valmistamia herkkuja. Auringon paisteinen päivä kului rattoisasti.
2.10. Nina Åströmin konsertti Vesileppis Areenalla, olimme mukana konsertin järjestämisessä ja kahviossa.
8.10. Seniori-messut Vesileppis Areenalla olivat ensimmäiset ko. messut Leppävirralla.
Messuilla paikkakunnan eri eläkeläis- ja vammaisyhdistykset, vanhusneuvosto, kirjasto,
muut toimijat ja muutamat yrittäjät esittelivät toimintaansa. Messujen avaajana olivat kunnanjohtaja Matti Raatikainen, sivistysjohtaja Johanna Vesterinen, vanhusneuvoston pj Markku
Pesonen. Juontajana toimi Riitta Räisänen. Yhdistyksellämme oli oma esittelypöytä, josta
huolehtivat Anna-Leena ja Martti Koponen ja Raija Hannikainen. Messujen kahviosta vastasivat
Pirkko Suominen, Marja Mönkkönen ja Ulla Savolainen, Arja Koponen ja Raili Koponen.
Mukana Krellin ikioma maskotti: Aune Aina Ilona Krell >

13.10. Vierailu Varkauden yhdistyksen kerhossa, joka pidettiin Varkauden ort.srk:ssa. Marttyyrien Äänestä Seppo
Huotari kertoi eri puolilla maailmaa uskonsa tähden vainotuista. Filmiesitys oli vaikuttava.

Kirkkoherra Teppo Ritari

Toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

Syysjuhlan osallistujia Vanhassa pappilassa

Pohjois-Savon piirin juhlat
19.3. Kevätjuhla pidettiin Varkaudessa
24.9 Syysjuhla Leppävirralla. Messu kirkossa, saarna kirkkoherra
Teppo Ritari, lounas ja päiväjuhla Vanhassa pappilassa.
Molemmissa juhlissa mukana toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö

Kristillisen Eläkeliiton
18.-19.4. Kevätjuhlat ja -kokous, Karkun evankelinen opisto Vammala
Vuoden 2015 Hymypapaksi valittiin Martti Koponen Leppävirralta !
24.-25.10. Syysjuhlat ja –kokous, Lahden Juotjärven kirkko
Kiitokset Ensio Koitolle! Syyskokouksessa valittiin Kristillisen Eläkeliiton
hallitukseen uusi puheenjohtaja Leea Hiltunen
___________________________________________________________
Lähimmäispalvelu ja kuntoilu
Jokainen jäsen niin halutessaan ja voimavarojensa mukaan voi osallistua ns. pistekeräykseen, johon merkitään vuoden
aikana tehdyt lähimmäispalvelu- ja kuntoilupisteet. Nämä pisteet kerätään vuosittain yhteen yhdistyksessä ja tilastossa
ilmoitetaan Krelliin. Ko. pisteillä on merkitys RAY:ltä Krellin saamaan avustukseen. Eläkeläisjärjestöjen tekemät
lähimmäispalvelun ja kuntoilun osuus on huomioitu merkittäväksi (huomioi: kansantalous-, terveys- ja sosiaalisuus).
Talous
Yhdistys on toiminut taloudellisesti vähäisin varoin. Kahvi- ja arpajais- ja joulumyyjäistuotot sekä korttien ja adressien
myyntien tuotot ovat kattaneet toimintaamme. Leppävirran kunnalta saatu avustus käytettiin retkikuluihin. Leppävirran
ev.lut. seurakunta on antanut maksutta kokoontumistilat.
Tulevaisuuden näkymät – tuleva toiminta
Toimintamme on edelleen rakentuva siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, että tahdomme olla tekemässä työtä
eläkeläisten hyväksi niin sosiaalisen kuin hengellisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Kristilliset arvot ja
kristittyjen yhteys koetaan tärkeäksi ja kantavaksi voimaksi. Tulevaisuuteen käymme avoimin mielin ja rukoillen.

Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu,
hän kasvaa kuin Libanonin setri.
Vielä vanhuudessaan he tekevät
hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.
Ps. 92: 13 ja 15

