
JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT ry

Toimintaa, joka tuo vireyttä arkeen

Tule mukaan Jyväskylän Eläkkeensaajien 

monipuoliseen toimintaan ja saat: 

✦ Uusia ystäviä ja harrastuksia, voit tavata tuttuja  
✦ Virkistävää kerho- ja kurssitoimintaa ja kilpailuja 
✦ Eläkkeensaaja-lehden 6 kertaa vuodessa,                             
✦ Jäsenlehden 3 kertaa vuodessa 
✦ Retkiä, matkoja, kulttuurikäyntejä, koulutusta 
✦ Suomen Hostellijärjestön kotimaan hostellikortin, jolla saat 

alennusta kotimaan hostellimajoituksista,  
✦ Keskusliiton Tallink Siljan Päivä Tukholmassa                                         

-risteilykortin,  
✦ Keskusliiton omistaman Virroilla sijaitsevan Rajaniemen 

lomakeskuksen majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalvelut 
jäsenhintaan. 
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 Jyväskylän Eläkkeensaajat ry  
 on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n ja Eläkkeensaajien         
 Keski-Suomen piiri ry:n alueellinen jäsenyhdistys.  

 Yhdistyksemme luo edellytyksiä jäsentensä kanssakäymiseen ja    
 tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen kulttuuri-, liikunta ja     
 harrastustoimintaan.  

 Kerhoissa ja kursseilla voit hankkia uusia ystäviä, oppia ja     
 osallistua, pelata, kilpailla sekä retkeillä ja matkailla.  

 Aktiivisessa ja lämminhenkisessä yhdistyksessämme pääset     
 vaikuttamaan omaan ja toisten ikäihmisten hyvinvointiin ja     
 viihtymiseen arjessa.  

 Yhdistyksessämme voit nauttia täysipainoisesti työelämän          
 jälkeisistä vuosista ja elää täyttä elämää hyvässä seurassa. 

 Jäseneksi voit liittyä:nettisivuillamme         
 www.jyvaskyla.elakkeeensaajat.fi     
 tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriimme.  
 Olemme myös Facebookissa. 
 Matkalla Haapsalussa, Hiidenmaalla ja Saarenmaalla. 
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 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 

 on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka     
 tarkoituksena on jäsentensä valtakunnallisena      
 keskusjärjestönä toimia eläkkeensaajien edunvalvojana    
 sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden     
 toteuttamiseksi. EKL tähtää mm. eläkeläisköyhyyden ja    
 ikäsyrjinnän vähentämiseen sekä ikäihmisten keskuudessa   
 lisääntyvän yksinäisyyden torjumiseen. Osallistumalla    
 EKL-toimintaan pääset tekemään omasta asuinkunnastasi   
 ja Suomesta ikäihmisille ystävällisemmän paikan elää. 
  

 Keskusliittomme tavoitteita ovat mm: 
• Eläkeläisköyhyyden poistaminen 
• Työeläkeindeksi ja verotus 
• Sote-palvelut riittäviksi, laadukkaiksi ja kohtuuhintaisiksi 
• Vanhusasiamies ikääntyneiden etujen ja oikeuksien turvaajaksi 
• Julkiset tilat avattava kansalaistoiminnan käyttöön 
• Digitalisaation uhkat tunnistettava ja mahdollisuudet 

turvattava ikäihmisille 
• Esteetöntä asumistuotantoa ja korjausrakentamista edistettävä 
• Kotihoito ja palveluasuminen oltava tarpeen mukaista ja 

riittävää 
• Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen turvattava 
• Kotitalousvähennys ikäihmisen arjen ja asumisen tukena 
• Eläkkeensaajan asumistuki säilytettävä myös tulevaisuudessa 
• Toimeentulon perusosan korottaminen 
• Omaishoito kunniaan  
• Lisätietoja seuraavasta linkistä: https://www.ekl.fi/ 

EKL toimii aina heikomman puolella. 
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 Jyväskylän Eläkkeensaajilla on monipuolista    
 kurssi- ja kerhotoimintaa. Tule mukaan! 

 Yhdistyksemme kurssien ja kerhojen päätoimipaikka on Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1,   
 40100 Jyväskylä. Poikkeavat paikat mainitaan kerhojen kohdassa. 

 Jyväskylän Eläkkeensaajien toimisto on avoinna maanantaitapaamisten    
 yhteydessä klo 10:00-11:30 Sepänkeskuksen Reaktorisalissa. Siellä voit mm.    
 ilmoittautua  jäseneksi ja maksaa jäsenmaksuja, matkoja ja retkiä. 

 MAANANTAISIN 
 Maanantaitapaaminen Reaktorisalissa klo 10:00-11:30. Tilaisuus alkaa    
 kahvituksella jo klo 9:30. Viikottain vaihtuvassa ohjelmassa on mielenkiintoisia   
 luentoja, omien kerhojen ohjelmaa, ystävien tapaamisia ja jutustelua. Aiheet ovat   
 hyvin monipuolisia  ikäihmisille suuntautuvaa neuvontaa ja tietoiskuja arjessa    
 selviytymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita,  kulttuuritarjontaa ja   
 hauskoja tarinoita niin menneestä kuin  nykyisestäkin elämästä. 

 Tiffanykerho kokoontuu Happitilassa klo 11:30-13:30. Kerhossa valmistamme   
 taidelasitöitä omaksi ja muiden iloksi. 

 Naisten voimistelu 1 ja 2: kaksi vaativuudeltaan eritasoista voimistelukerhoa,  
 paikka Isotooppi klo 12:00-13:30. Tarkoituksena on vähentää lihaskireyttä,    
 parantaa koordinaatiota, rentouttaa sekä ehkäistä rasitusvammoja. Tavoitteena on   
 yleiskunnon ylläpitäminen ja hyvänmielen saavuttaminen. Kerholaisille  liikunta tuottaa  
 iloa ja onnistumisen kokemuksia, lisää itsetuntemusta ja omatoimisuutta, vahvistaa   
 fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja ja aktivoi aivoja sekä virkistää muistitoimintoja. 

 Rivitanssi Isotooppi-salissa klo 13:30-15:00. Rivitanssissa kaikki tanssijat    
 tekevät samat liikkeet, tyypillisesti asettuen yhteen tai useampiin riveihin. Koska   
 siinä ei tarvitse olla paria, tanssi on suosittua myös liikuntamuotona tai    
 yhteisöissä, joissa miehiä ja naisia on epätasapari. 

 TIISTAISIN 
 Elämäntarinat talteen -kerho, kokoontumispaikka Molekyyli klo 10:00-11:30   
 kirjoittajaharrastajille. Kurssilla luetaan osallistujien omia tekstejä ja runoja.    
 Siellä voi tehdä myös oman valokuva- tai tekstikirjan. Voimme tarvittaessa    
 tutustua myös sukututkimuksen saloihin. 

 Englannin opinto- ja keskustelukerho kokoontuu klo 12:00-13:30,  
 paikkana Molekyyli. 

 Voit myös tulla mukaan keilaamaan! Paikka on Jyväskylän keilahalli,     
 Pupuhuhdantie 4, 40340 Jyväskylä.  Aika 13:00-14:00. 

  
  

4

https://jyvaskyla.elakkeensaajat.fi/kerhot-ja-kurssit/kurssit-ja-kerhot/liikunta/naisten-voimistelu-1-ja-2/
https://jyvaskyla.elakkeensaajat.fi/kerhot-ja-kurssit/kurssit-ja-kerhot/kirjoittaminen/elamantarinat-talteen/


 KESKIVIIKKOISIN  
 Kädentaidotkerho kokoontuu Elektroniluokassa klo 12:00-15:00.     
 Kerhossa askarrellaan kaikenlaista mukavaa käsillä tehden. Varsinkin erilaiset    
 kudonnaiset ovat hyvin suosittuja. Niinpä käsityökerholaisten myyntipöytä    
 notkuukin monenlaisista tuotteista niin vauvoille kuin vanhemmillekin. Käsitöitä   
 kerholaiset voivat tehdä itselleen tai yhdistykselle. Vuosittain kerholaiset     
 järjestävät useita myyjäisiä ja arpajaisia. 

 Kuorotoiminta: Sointukuoro on yhdistyksemme sekakuoro. Kuoro kokoontuu   
 lauluharjoituksiin Reaktorisaliin klo 12:30-15:00. Kuoro esiintyy  yhdistyksemme   
 tilaisuuksissa ja muuallakin pyydettäessä. 

 Syke-kuntokerho. Aloita kuntosaliharjoittelu! Kerhoaika on klo  16:30-18:00    
 Väinönkadun palvelukeskuksen liikunta/kuntosalissa Väinönkatu 44, 40100    
 Jyväskylä. Kuntosaliharjoittelun  tavoitteita ovat lihasvoiman lisääminen, tuki-  
 ja liikuntaelimistön liikkuvuuden lisääminen, sydän- ja verenkiertoelimistön    
 kehittäminen, niska- ja selkävaivojen ehkäiseminen ja saada lihaksistoon lisää    
 eloa sekä ryhtiä olemukseen. 

 TORSTAISIN 
 Vesijumppa Scandic Hotelli Laajavuoren kylpylässä klo 9:30 altaalla.  
 Jumpan jälkeen voit jäädä uimaan ja saunomaan. Vesijumppa on vedessä  
 tapahtuvaa terveys- ja kuntoliikuntaa. Se on turvallista, tehokasta ja monipuolista.   
 Fyysisten vaikutusten lisäksi vesijumpalla on psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.   
 Vesijumppa on mahtava liikuntamuoto ja sopii lähes kaikille, etenkin iäkkäille,    
 tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä hengitys- ja sydänsairauksista kärsivien    
 henkilöiden oireiden lievittämiseen ja myös ylipainoisille. 

 Shakkikerhomme kokoontuu klo 9:30-12:30 Elektroniluokassa.      
 Shakki on strateginen lautapeli. Shakkiin kohdistuneiden tutkimusten pohjalta    
 pelaamisen on arvioitu kehittävän loogista ajattelua ja parantavan muistia. 

 Ilmaisu/sketsikerho kokoontuu klo 12:30-14:30 Elektroniluokassa.  
 Tule mukaan kerhon toimintaan viihtymään ja nauttimaan  esiintymisestä.    
 Luvassa lausuntaa, tarinankerrontaa, näyttelemistä, ym. Sketsi on tavallisesti    
 tilannekomiikan varaan rakentuva yleensä kestoltaan lyhyt komediallinen esitys.   
 Sketsin avulla voidaan käsitellä esimerkiksi parodian keinoin erilaisia asioita ja   
 ilmiöitä. 

 PERJANTAISIN  
 Tarina/bocciakerho. Mielenkiintoiset vapaamuotoiset keskusteluteemat pelin   
 lomassa huumoria unohtamatta. Tapaamiset Isotooppi-salissa klo 10:00-11:30.   
 Boccia on vanha kreikkalainen ajanviettopeli. Boccia vaatii pelaajalta lihaskontrollin   
 ohella tarkkuutta, keskittymiskykyä ja taktista osaamista.  
        
 Yhdistyksemme toinen englannin kerho kokoontuu klo 11:00-12:30 Molekyylissä. 
 Kerho on suunnattu englannin alkeita opiskeleville.   
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 Viikon toiminnan päättää Karaokekerho. Kokoonnumme klo 12:00-14:00    
 Reaktorisalissa. Tule voittamaan itsesi!  Karaoke antaa mahdollisuuden oppia    
 uusia lauluja ja löytää uusia puolia itsestäsi. Se vahvistaa itsetuntoa ja antaa    
 hyvänolon tunteen, kun uskaltaa  esiintyä yleisön edessä. Kurssilla opitaan laulu-   
 ja hengitystekniikkaa, esiintymistä, tulkintaa sekä opitaan käyttämään     
 karaokelaitteita. Laulumieltä kaikille! Iloa ja kaikkea mukavaa karaoken parissa! 

 Kristillisen kerho kokoontuu klo 13:00 JTY:n kokoushuoneessa, osoite: 
 Kauppakatu  30, 4. kerros, 40100 Jyväskylä. Kokoonnumme perjantaisin kerran   
 kuukaudessa keskustelemaan seuraavan sunnuntain saarnan raamatunkohdasta eli   
 evankeliumista. Luetusta evankeliumista keskustellaan. Kerho on ollut     
 vuosikymmeniä osa yhdistyksemme toimintaa. Kerhoa vetää pastori ja professori   
 Tapio  Lampinen. Alussa ja lopussa veisataan virsi. Henkilökohtaisen hoidon    
 lisäksi, tutkitaan Raamatun yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Keskustelu päätetään   
 rukoukseen. 

 MUUTA HARRASTETOIMINTAAMME   
       
 Retkeilykerho tekee erikseen ilmoitettuun aikaan pienehköjä retkiä     
 lähiympäristöön ja kansallispuistoihin, joihin sisältyy opinnollista aiheistoa    
 kustakin kohteesta.   
 Matkailukerho järjestää erikseen ilmoitettavana aikana tapahtuvia useamman   
 päivän matkoja kotimaassa, kylpylöissä ja ulkomaillakin. Kerran vuodessa    
 järjestämme yhden  Sokkomatkan johonkin yllätyskohteeseen. Tästä on tullut    
 todella suosittu tapahtuma. 
 Harrastamme myös kulttuuria käymällä eri paikkakunnilla teattereissa ja    
 konserteissa. 

 Yhdistyksemme kouluttaa tarvittaessa aktiivitoimijoitamme järjestämällä    
 heille kursseja yhdistystoiminnasta, vapaaehtoistyöstä, tiedottamisesta  ja    
 viestinnästä.   
     
 Osallistumme myös EKL Keskusliiton ja EKL K-S:n piirin järjestämiin    
 tilaisuuksiin ja koulutuksiin lähialueilla ja Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. 

Muistoja matkoilta ja retkiltä.  
Esitteen valokuvat: Jyväskylän Eläkkeensaajat ry, Kari Auranen ja Aila Anttonen 
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 www.ekl.fi/rajaniemenlomakeskus 

   
 Virkisty, rentoudu ja herkuttele 
  

Pirkanmaalla Virroilla, kauniin Siekkisjärven rannalla, sijaitsee     
Eläkkeensaajien  Keskusliiton lomakeskus Rajaniemi. Se tarjoaa  
asiakkaille mm ohjattuja teemalomia, koulutusta sekä puitteet onnistuneisiin   
yksityistilaisuuksiin. Päärakennusta eli vanhaa pappilaa ympäröivät    
majoitusrakennukset, joissa on mukavuuksin varustellut huoneet. Oleskelutiloissa 
on mahdollista keittää kahvia, säilyttää eväitä jääkaapissa tai viettää aikaa esim. 
pelaillen. Päärakennuksessa on kirjasto, josta voi lainata lomalukemista. 

 Rajaniemen lomakeskus tarjoaa: 

- kauniin järvimaiseman ja luontopolut 
- aktiviteetteja ja harrastetoimintaa 
- teemalomia ja lomapaketteja, tuettuja lomia 
- juhlatiloja yksityistilaisuuksiin 
- koulutus- ja kokoustilat 
- opastettuja retkiä tai teatterilippuja 
- tanssi-iltoja 
- maukasta kotiruokaa ja muita ateriapalveluja 
- rantasaunan ja hiekkauimarannan, saunoja ja takkahuoneen 
- lisämaksullisia palveluja mm. hierontaa 
- ryhmäetuja 
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 Jyväskylän Eläkkeensaajat ry
Täyttä elämää hyvässä seurassa 
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HALUAN LIIITTYÄ JÄSENEKSI 

 Etu- ja sukunimi______________________________________


  

Syntymäaika_________________________________________


  

Jakeluosoite_________________________________________


  

 Postinumero_________________________________________


  

Puhelinnumero_______________________________________


  

Sähköpostiosoite_____________________________________   


	 	 	 	 	 	 	 	 


  Allekirjoitus__________________________________________


	         Palautusosoite: Jyväskylän Eläkkeensaajat ry/jäsensihteeri, 	 	 	
Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä


Liittyä voi myös sähköisesti kotisivumme kautta osoitteessa 
jyvaskyla.elakkeensaajat.fi


