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YLEISTA

Heinolan Elakelaiset ry:n toimintaa on jo usean vuoden ajan vaikeuttanut se, etta yhdistyksen kesapaikan tontin vuokraa ei tiedeta. Ei tiedeta kuinka paljon vuokra nousee.
Epatietoisuus Heinolan kaupungin toimista tekee varsinkin toiminnan sunnittelun
yhdistykselle vaikeaksi. Hopearannan rakennusten kunto vaatisi kunnostustoimenpiteita,
mutta vuokrasuhteen jatkuminen on avoin. Niin kauan kun tilanne pysyy epamaaraisena, on
yhdistyksella vaikeuksia suunnitella tulevaa toimintaa, miten sita tulisi kehittaa ja onko
edellytyksia jatkaa toimintaa Hopearannan osalta?
Hopearannan toimintatiloja ja toiminta edellyksia on pyritty kunnostustoimien kautta kohentamaan usean vuoden ajan. On kehitetty lammitysjarjestelmaa, saam parannettua
ilmastointia, lammitysta , kylman ja kuuman veden toimintaa. Kohennettu ymparistoa niin,
etta viihtyvyys on parantanut. Yhdistyksen suunnitelmissa on edelleen kehittaa toimintaa
niin, etta jasenten Usaksi myos useammat kaupunkilaiset voisivat myos jatkossa kayttaa
naita tiloja toimintaansa ja tapahtumiinsa. Epatietoisuus mahdoUisuudesta jatkaa Hopearannassa vaikeuttaa laajemminkin kuin vain jasenten toimintaa.
JARJESTOTOIMINTA

Osallistutaan Elakelaistet Ry:n toimintaan ja tapahmmiin. Tulevalla toimikaudella
keskeisena tehtavana tulee olemaan oman toiminnan kehittaminen ja kamppailu Heinolan
kaupungin kanssa Hopearannan toimitilojen puolesta. Jasenkokouksia pidetaan tammi-,
maalis-, touko-, elo-, loka-, ja marraskuussa seka johtokunnan kokouksia kuukausittain
paitsi heina-, ja joulukuussa Hopearannassa ja talvikautena Jarjestotalolla. Jasenkokousten
yhteyteen haetaan luennoitsijoita jasenten kiinnostavista aiheista. ja henkiloista. Kokousten
hsaksi jarjestetaan erilaisia tapahtumia seka Hopearannassa, etta Jarjestotalolla. Erilaista
kerhotoimintaa ja uudenlaisia tapahtumia kehitetaan.
KERHOITOMINNAN KEHITTAMINEN

Yhteistyossa Jarjestotalon kanssa on mahdoUista luoda 5miparivuotista toimintaa. Keskustelussa ovat oUeet mm. ohjelmaryhmat, opiskelu, liikuntaharrasms, kasityokerho, lenkkeily,
voimistelu, tanssi, piiritanssi, keskustelukerho, erilaiset pelit, tikkakerho, sieniretket, kalasms ja kalankasittely ja mokakurssit. Yhdistyksen kokoukset ja tilaisuudet pidetaan kesaaikana Hopearannassa ja talvisaikaan Jarjestotalolla.
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Jaseniston harrastustoimintaa voidaan ohjata tapahtuvaksi seka Hopearannassa etta
Jarjestotalolla. Jarjestetaan kavelyretkia kaupungin eri kohteisiin, seka erilaisia liikunnallisia
tilaisuuksiin esim Jarjestotalolla. Kesaaikana juhlat ja yleiet tapahtumat, esim. kevatjuhla
(toukokuu) ja syysjuhla (syyskuu) jarjestetaan paaosin Hopearannassa, joihin kutsutaan
vieraita laajemmalta alueelta. Myos aitienpaiva, isanpaiva, naistenpaiva, Kalevalanpaiva,
ystavanpaiva, Vappuaatto 30.4 seka muut mahdolhset tilaisuudet huomioidaan.
Osallistutaan muiden elakelaisten jarjestamiin juhliin.

