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Leppävirran  Kristilliset  Eläkeläiset  ry   

   TOIMINTAKERTOMUS 2013 

Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry on perustettu  4.11.2008. 

Yhdistys kuuluu Kristillinen Eläkeliitto ry:n (Krell), joka on vuonna 1976 perustettu valtakunnallinen 

eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia eläke-läisten ja ikääntyvien edunvalvojana ja edis-

tää heidän hyvinvointia ja sosiaalista turvaallisuutta korostamalla kristillistä elämänkatsomusta.                                                                                                  

 

Liiton edunvalvontaa toteutetaan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kautta. Liitto on Kirkkopal-

veluiden ja Vanhustyön Keskusliiton jäsenjärjestö. 

Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset ry on liiton Kuopion piirijärjestön jäsenyhdistys.  

Leppävirran Kristilliset Eläkeläiset yhdistys on avoin kaikille ihmisille, jotka hyväksyvät kristilliset 

elämän arvot. Paikallisosasto / liitto ei kuulu minkään poliittisen puolueen, kirkkokunnan tai 

hengellisen liikkeen alaisuuteen.  

 

Toiminta on yhteiskristillistä ja monipuolista. Joukossamme voit kokea kristillistä yhteyttä ja löydät 

uusia ystäviä. Toimintamme pääpaino on ikääntyvien henkisen ja hengellisen vireyden, fyysisen 

terveyden ja aktiivisuuden ylläpitäminen sekä lisääminen. 

 

Hallitus v. 2013                                                                             

Puheenjohtaja Riitta Räisänen               

Varapuh.johtaja Martti Koponen                    

Sihteeri Anna-Leena Koponen 

Jäsen Raija Hannikainen 

Jäsen Arja Koponen 

Jäsen Raili Koponen                       

Jäsen Markku Pesonen       

Kirjanpitäjä Pirkko Suominen 

Toiminnantarkastaja Erkki Lehtimaa 

Yhdistyksen  kokoukset  2013                               

-   hallitus 11.2. ja 16.10.   

-   kevätkokous 5.3.2013 (21)                                            

-   syyskokous  5.11.2013  (20) 

 

Jäsenmaksu v. 2013 

6,00 €/jäsen/vuosi 

Jäsenlehti Kristelli  x 5 

14,00 €/vuosi     

                                          

Muut yhdistyksen yhteydet / edustus: 

-  Kristillinen Eläkeliitto ry:n hallitus – jäsen Riitta Räisänen 

-  Kuopion piirin hallitus – pj Riitta Räisänen, jäsen Martti Koponen 

-  Pohjois-Savon Ikäihmisten valtuuskunta (Maakuntaliitto) – jäsen Riitta Räisänen 

-  Leppävirran Vanhusneuvosto – pj. Markku Pesonen, varapj. Riitta Räisänen 

-  Kristel-kuoro ry - Anna-Leena Koponen, Sisko Esselström, Riitta Räisänen,Veikko Sillanpää 

ww.krell.fi  <  löytyy Kuopion piirin jäsenyhdistysten ja Kristel-kuoron sivut 

http://www.krell.fi/
http://www.krell.fi/
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Vuosi  2013  

Kerhotoiminta 

Kevät- ja syyskaudella kerhotoimintaa pidettiin kaksi kertaa kuukaudessa. Ohjelmat rakentuivat eri 

teemoista joko omin voimin tai vierailijoiden esittäminä. Kerhotoimintaa varten ostettu kirjallisuutta. 

Kesäleiri 

Kesällä oli piirin järjestämä “Iloa ja Valoa” -kesäleiri, joka pidettiin Juovesi-laivallaTuusniemellä.  

 

Piirin kevät- ja syyskokoukset ja kirkkopyhät 

Kuopion piirin kirkkpyhäpäivät keväällä vietettiin Alavan kirkossa Kuopiossa, järjestävävastuussa 

oli Kuopion yhdistys. Syksyllä olimme Kallaveden kirkossa Kuopiossa, järjestäjävastuussa oli 

Karttulan yhdistys. 

Kristillisen Eläkeliiton kevät- ja syyspäivät 

Liiton valtakunnalliset kevätpäivät olivat Turun Kristillisellä opistolla, jossa samalla oli Kristel-

kuoron cd-levyn jullkistamistilaisuus. Syyspäiviä vietettiin Savonlinnan Kristillisellä opistolla. 

 

Retkipäivä 

Virkistyspäiväretki tehtiin marraskuussa yhdessä Varkauden yhdistyksen kanssa Pieksänmäen 

Agricola-opistolle. Vietimme monipuolisen, antoisan päivän saaden historiallisen katsauksen opis-

tosta, yhteislaulutuokio oli sykähdyttävä ja lähihoitajakoulutuksesta saimme tietoa ja vastavuoroi-

sesti annoimme omia vinkkejä kotisairaanhoitotyöhön iän suomalla varmuudella ja kokemuksella. 

 

Lähimmäispalvelu ja kuntoilu 

Lähimmäispalvelua olemme tehneet voimavarojen mukaan, Jumalan Sana kehoittaa katsomaan 

sairaita ja auttaa avun tarpeessa olevia ja yksinäisiä. Myös kuntoilupisteitä kerättiin jonkin verran.  

Lomakkeet jaettu jäsenille ja vuosittain ns. pisteet laskettu ja ilmoitettu tilastoinnin yhteydessä 

liitolle (edelleen Ray:lle). 

 

Talous 

Taloudellisesti olemme toimineet vähäisin varoin. Kahvi- ja arpajaistulot sekä korttien ja adressien 

myynnillä olemme kattaneet toimintaamme. Retkikuluihin ja kirjahankintaan olemme käyttäneet 

kunnalta saatua toiminta-avustusta. Kokoontumistilat on seurakunta antanut maksutta.  

 

Tuleva toiminta 

Toimintamme on ollut edelleen niin sosiaalisen kuin hengellisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä. Kristilliset arvot ja kristittyjen yhteys on erityisen tärkeää tämän ajan 

keskellä.Tulevaisuuteen pieni yhdistyksemme katsoo luottavaisin mielin – rukoillen ja kiittäen. 
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 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.  

 Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat.    Ps. 92:13 ja 15                              

      

TOIMINTA v 2013 

Kevätkausi – kerhot: 

 

16.1.    Vuoden vaihteen kuulumisia sekä vieras 

Anatol Viwogradov Virosta kertoi tulkin tehtävästä ja 

Jumalan johdatuksesta. Hän oli n.10 v Leppävirran 

hell.srk:n tulkkina Venäjän matkoilla (26) 
5.2.     Terveiset Israelin matkalta, Anna-Leena ja 

Martti  Koponen   (31) 

19.2.   Kerholaiset esittivät omia ja lempirunoja (15) 

5.3.     Kevätkokous  (21) 

19.3.   Lähetyssiht. Maija Teppana-Karvinen kertoi 

lähetystyöstä  (16) 

9.4.     Vierailu Hell.srk:ssa, evankelista Jimmy Thitz ja 

läh.saarnaaja Ritva Lajunen. (27) 

23.4.   Jalkaterapeutti Hanna-Leena Röyttä kertoi 

jalkojen hoidosta   (17) 

21.5.   Kevätretki Jukka ja Pirkko Suomisen 

kesäpaikalle   (22) 

Syyskausi – kerhot: 

 

10.9.    Kesän kuulumiset  (18) 

24.9.    Sanan äänellä, Martti Koponen   (13) 

8.10.    Vertaistukea, Riitta Räisänen (22) 

22.10.  Kotivara, Arja Koponen + lapset lauloivat (19) 

5.11.    Syyskokous (20) 

3.12.    Seppo Ohisalo,näytti kuvia Karjalasta Venä-

jän puolelta. Markku Pesonen lauloi karjalaisia lauluja 

säestäen kitaralla  (25)  

17.12. Joulujuhla, vieraana diakoni Eeva Paasonen,  

musiikkia Jukka Suominen, Martti Koistinen, Martti 

Koponen, Markku Pesonen, laulua Anna-Leena 

Koponen, Raili ja Arja Koponen kertoivat joulun 

merkityksestä, Paula Jäntti luki 1700-luvun käännök-

sen mukaan Jouluevankeliumin, Martti Koponen piti 

tietokilpailun joululaulujen tuntemisesta ja Riitan 

järjestämä “lahjapöytä”. Sään vuoksi kaikki eivät 

päässeet osallistumaan, pääkallokeli, jäinen.(23)  

 

 

14.12   Järjestöjen yhteiset myyjäiset Kivelän koululla. 

Yhdistyksellä oli oma arpajaispöytä. 

Muut tapahtumat ja osallistumiset: 

17.3.   Kuopion piirin kirkkopyhä ja kevätkokous 

Alavan kirkossa, järj. Kuopion yhdistys. 

21- 22.4.  Kristillisen Eläkeliiton kevätpäivät Turun 

Kristillisellä opistolla 

23.4.  Leppävirran Eläkkeensaajien 40 v. juhla (RR) 

2.5.  Kuopion piirin järjestämä päivä yhdistysten 

puh.johtajille ja sihteereille. (Anna-Leena ja Riitta). 

11-13.6.  “Valoa ja Iloa”-Kesäleiri Tuusniemellä 

6.10.   Kuopion piirin kirkkopyhä ja syyskokous 

Kallaveden kirkossa, järj. Karttulan yhdistys 

19-20.10.  Kristillisen Eläkeliiton syyspäivät 

Savonlinnan Kristillisellä opistolla 

4.11.  Vanhuspalvelulain toimeenpanon aluekierros, 

Kuopion musiikkikeskuksessa. järj. Sosiaali- ja 

terv.ministeriö. (Riitta R ja Markku P.) 

19.11.  Virkistyspäiväretki Pieksämäelle, Agricola-

opistolle yhdessä Varkauden yhdistyksen kanssa 

22.11. Seminaari Ikäihmisten lääkeasioista, Kuopio.  

järj. P-S Ikäihmisten valtuuskunta (Riitta R) 

28.12.  Liiton hallituksen pj. Ensio Koiton 80-v 

juhlassa Hämeenlinnassa, Riitta R. 

*Leivolaan ja terveyskeskukseen tilattu Kristelli-lehdet 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                               

 

 

Leppävirtalaiset Kristel-kuorolaiset: 

Sisko Esselström, Riitta Räisänen, Anna-Leena 

Koponen ja Veikko Sillanpää 

 


