
Varkauden  Kristilliset Eläkeläiset ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 

Toiminnan tarkoitus 

Varkauden Kristillisten Eläkeläisten toiminnan tarkoituksena on henkisen, hengellisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Yhdistys tekee alueellista edunvalvontaa mm.   maa-

kunnallisissa neuvottelukunnissa ja vanhusneuvostoissa. Kristillinen Eläkeliitto on Kirkkopalvelu-

jen jäsen ja puoluesidoksista täysin vapaa yhteiskristillinen järjestö. 

 

Jäsenistö 

Vuoden alussa oli jäseniä 77, uusia liittyi 1, pois kirjattiin 3.  Jäsenmäärä 31.12. oli yhteensä 75. 

Hallitus 

Könönen Lea, hallituksen puheenjohtaja Hallituksen kokoukset x 7 

Tihinen Sakari, varapuheenjohtaja  Vuosikokous 19.2.2013 

Koski Saara, sihteeri    – osallistui 16 jäsentä 

Markkanen Sirkka, jäsen, lehtiasiamies  Syyskokous 29.10.2013 

Peltonen Vieno, jäsen, opintokerhovastaava  – osallistui 13 jäsentä 

Venäläinen Valma, jäsen     

Vepsäläinen  Anja, jäsen   Uudet säännöt hyväksyttiin, 

       2 kokouksen malli, alk.  v 2014 

Jurvanen Helmi, rahastonhoitaja  Uusi asia: 1-2 yleisvarajäsenet 

Väisänen Heimo, toiminnantarkastaja    

Hietala Raili, toiminnantarkastaja  Eläkeläisjärjestöjen yhteistoimikunnassa   

Heiskanen Raili, varatoiminnantarkastaja  Tapio Rekola ja Vieno Peltonen varalla 

 

Toiminta 

Raamattu- ja keskustelukerho  

kokoontui jkt. tiistai klo 13 Ortodoksikirkolla 6x kevätkaudella ja 5x syyskaudella, yht.11x, osallistui 

148, ohjaajana Airi Lankinen. Opiskelimme Esterin kirjan 5.- 10.luvut ja Markuksen evank. 1.- 5. 

luvut. ***Kiitämme lämpimästi Airia ohjauksestaan! 

Vierailu 19.3. Louhirinne 2.lla kaikilla 4.llä osastolla omin ohjelmin, 18 osallistujaa mukana.  

***Kotish. joht. Kirsti Laitinen esitteli taloa ja taiteilija Leena Mäki-Patola kertoi porrastaiteesta. 

Kesäinen virkistyspäivä Puurtilassa 23.7. kokosi yhteen 31 luonnosta nauttijaa. Ohjelmassa mm. 

Arja Päivärinnan Raamattutunti, kiitos! Nautittiin Puurtilan keittiön maukkaista antimista, 

ulkoiltiin, uitiin ja laulettiin yhdessä! 



Joulujuhla vietettiin myös Puurtilassa 10.12. >25. osallistujan kera. Ruut Ritovaaran säestyksellä 

lauloimme, joulupakinan esitti Tapio Rekola ja puheen piti Kari Iivarinen. Riitta Räisänen oli Leppä-

virralta vieraana ja piti puheen. Kertomuksen Jouluruususta toi Raili Heiskanen ja lisäksi oli muuta 

vapaata ohjelmaa. Jouluinen ateria oli oikein hyvää ja nautimme lämpimästä tunnelmasta. 

Lähimmäispalvelua kirjattiin 25 jäseneltä 7150 kertaa ja liikuntapisteitä 25 jäsen, yhteensä 6563.  

 

Matkat ja retket 

Pohjois-Savon Piirin Kirkkopäivätilaisuudet  

*  17.3. Kuopion Alavan kirkolle 8 jäsentä  

*  6.10. Kallaveden kirkolle 5 jäsentä. 

Kristillisen Eläkeliiton kevätpäivät 20.-21.04. Turussa, osallistui Lea Könönen ja Sakari Tihinen ja  

Kristillisen Eläkeliiton syyspäivät 19.-20.10. Savonlinnassa, osallistui Lea Könönen ja Sakari Tihinen. 

Retki Pieksämäelle 18.5.  Sylvin Pappilaan ja Moilas-Leipomolle, 23 osallistujaa mukana. 

Tutustuminen Kulttuuripappilaan oli oikein mielenkiintoista.  

 

Retki Karvion kanavalle  13.7. katsomaan Isän Varjo-näytelmää. Matka onnistui hyvin ja esitys oli 

oikein mainio, 13 mukana nauttimassa historiallisesta näytelmästä. 

Koloveden luonnonsuojelualueelle 20.8. teimme mielenkiintoisen risteilyn hiljaisella sähkökäyt-  

teisellä laivalla. Kipparina toimi ansiokkaasti aluksen omistaja Arto Keinänen! Retki onnistui aivan 

mahdottoman hienosti, sää suosi hellien aurinkoisena pitkän sateisen jakson jälkeen! Taivaan Isä 

oli kuullut pyyntömme, kiitos Hänelle! Lämpimät kiitokset myös risteilyn Isännälle Artolle! Saimme 

nauttia rakkaan isänmaamme kauniista maisemista ihaillen jylhiä vedenhelmasta nousevia 

vuorenrinteitä! Kiitos! 

Virkistyspäivä Seurakuntaopistolla, Pieksämäellä 19.11., olimme yhdessä Leppävirran yhdistyksen 

järjestämällä matkalla.  Varkautelaisia oli matkalla 9 henkilöä.  Matka oli antoisa, kuultiin historiaa 

Sortavalasta sodan aikoina Pieksämäelle tulleen Sisälähetysopiston vaiheista; kuinka Herra oli aina 

auttanut, kun omat neuvot loppuivat. Ruokailun jälkeen lauloimme Aki Hiekkalan laulutunnilla mo-

nia tuttuja kansanlauluja. Päivän päätteeksi saimme vielä kuulla mitä ja miten opiskelijoille opete-

taan Lähihoitajan ammattia! Hyvin! 

 

Tiedottaminen 

Tapahtumista ja toiminnasta tiedotukset Sinun Savo - lehden tapahtumia – palstalla, ilmoitus-

tauluilla, jäsenkirjeellä, s-postilla, nettisivuilla ja henkilökohtaisella kutsulla.  

 

Menneestä vuodesta, sen varjelusta ja siunauksista saamme kiittää armollista Vapahtajaamme, 

Jeesusta Kristusta. Kiitos ja kunnia yksin Hänelle! 

”Joka löytää ilonsa Herran laista, on kuin puu, vetten äärelle istutettu;  

se antaa hedelmän ajallaan eivätkä sen lehdet lakastu.”     Ps. 1: 2 – 3. 


