TOIMINTAKERTOMUS 2018

Utajärven Eläkeläiset ry toimii Utajärven kunnan alueella. Jäseniä
oli vuoden lopulla 73, kun viime vuoden lopulla oli 65 .
Yhdistyksen puheenjohtajana on jatkanut Kaisu Rämet,
varapuheenjohtajana Vappu Keinänen, hän on myös toiminut sihteerinä.
Taloudenhoitajan tehtäviä on hoitanut Kaisu Rämet ja matkavastaavana oli
Vappu Keinänen.
Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuulunut ,
Leo Saarenpää, Vappu Keinänen, Toivo Perttunen, Vappu Väänänen,
Martti Saarenpää ja Kaisu Rämet
Varajäsenet olivat Eero Mustikka, Lauri Kostekivi ja Matti Rämet, varajäsenet
ovat olleet kutsuttuna jokaiseen johtokunnan kokoukseen
Edustukset ja koulutus
Aluejärjestön kevätkokoukseen osallistuivat Kaisa Holappa ja
Kaisu Rämet, syyskokoukseen Leo Saarenpää ja Matti Rämet.
Jokilaaksojen aluejärjestö valitsi syyskokouksessa
rahastonhoitajaksi puheenjohtajamme kaudelle 2019.
Voimaa vanhuuteen, Utajärven kunnan projektissa on
järjestön edustajana ollut puheenjohtaja Kaisu Rämet.
Aluejärjestön alueelliseen koulutustilaisuuteen osallistui puheenjohtaja ja
Toivo Perttunen.
Kotisivukoulutukseen osallistui puheenjohtajamme.
Yhdistystoiminnan jatkokurssille osallistuimmme, jossa kouluttajana
toimi Martti Vaattovaara.
Järjestöverstas koulutus järjestettiin Utajärven Eläkeläisien johtokunnalle
05.10 , kouluttajana oli Anna Eskola, Eläkeläiset ry:stä. Koulutuksen
tarkoituksena oli suunnitella toimintaa vuosiksi eteenpäin.
Toivo Perttunen on eläkeläisien edustaja Utajärven kunnan
vanhuusneuvostossa.
Eläkeläiset ry:n edustajakokoukseen osallistui 28 - 29.05 Kuntorannassa.
Kaisu Rämet

Kokoukset ja viikko tapaamiset
Kevätkokous pidettiin 12.02.2018 ja syyskokous 13.11.2018.
Yhdistyksen johtokunta on kokoontunut toiminta vuoden aikana
9 kertaa.
Porinakerho on kokoontunut Hyvnvointitalon kerhotiloissa
kauden aikana 14 kertaa. Suvituulen vanhuksia ulkoilutimme
vuoden aikana 10 kertaa.
Kerhopäivän olemme aloittaneet sauva- tai vastuskuminauhajumpalla.
Bingon pelaaminen kuuluu myös päivän ohjelmaamme ja tietenkin
arpajaiset. Osa jäsenistämme pelaa ennen porinakerhoa boccia Hyvinvointitalon liikuntasalissa.
Seuraavat asiantuntijat ovat vierailleet meidän porinakerhossa
09.01

Liisa Räisänen, kirjaesittely

06.03

Utajärven Osuuspankin pankinjohtaja

21.03

Op-vakuutukset

17.04

SPR

18.09

Muistikerho, ohjaajana Timo Heikkinen

30.10

Hannele Karhu-Airio, Utajärven kunnan
hyvinvointivastaava

Muut tapahtumat
14.2

Ystävänpäivä tanssit Hyvinvointitalon liikuntasalissa

03.04

Liikuntapäivä Rokualla

29.04

Oma kirkkopyhä Utajärven kirjossa

09.06

Havulan tanssit Juorkunassa

30.06

Havulan tanssit Juorkunassa

31.07, 02.08 ja 03.08
Kirkon ja Kotiseutumuseon vahtimestarin tehtäviä
28.07

Lähetysjuhlat, osallistuimme juhlasalin järjestelyihin

02.08

Lähetysjuhlissa, kahvinkeitto ja vahtimestarin tehtäviä

20.09

SPR- nälkäpäiväkeräys

22.09

SPR- nälkäpäiväkeräys

11.10

Valtakunnallinen vanhustenviikko, vanhusten ulkoilutus

17 -18.12

Suvituulen vanhusten muutto apuna

Utajärven torilla järjestimme 11.5 ja 13.12 leivonnaisten myyjäiset.
Makkaraa ja kahvia oli myös tarjolla.
Kotiseutuviikolla osallistuimme Utajärven kunnan järjestämään
toritapahtumaan ja osallistuimme myös Kotiseutuyhdistyksen
tapahtumassa Utajärven kirkon luona. Samoin osallistuimme
joulutoritapahtumaan.
Kävimme iäkkäämpien jäsenten luona haravoimassa syksyllä pihoja ja
tekemässä joulusiivouksia.
RETKET
23.02 -25.02 vietimme viikonloppua Rokualla Iin Eläkeläisien kanssa.
23.09 - 26.09 Lähdimme Ylläkselle ruskaretkelle. Matkaseuraa
me saatiin Iin eläkeläisistä. Reissusta tuli ikimuistoinen.
27.11 järjestimme Sokkoretkipäivän. Lähdimme matkaan
Hyvinvointitalon edestä linja-autolla. jäsenet eivät tienneet mihin
matkamme johti. Kävimme ensin Halpa-Hallissa ostoksilla. Jatkoimme
kaupunkiin, kiersimme jonkin aikaa kaupungin ympäristössä ja lopuksi
menimme elokuvateatteriin katsomaan Olavi Virran elämästä
kertovaa elokuvaa.
Muutamilla oli jopa 50 vuotta aikaa kun olivat edellisen kerran käyneet
elokuvissa, joten oli varmaan aika päivittää tämäkin kulttuuri muoto.
YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
Pidimme Utajärven Eläkkeensaajien, Eläkeliiton, Reuma- ja Sydänliiton
kanssa yhteisen palaverin 12.01. Suunnittelimme, mitä me voisimme
tehdä yhdessä. Päädyimme järjestämään Senioreiden Laidunkauden
avajaiset, jotka järjestettiin 26.05. Tapahtuma ei ollut yleisömenestys,
mutta mukavaa ohjelmaa oli jokainen järjestö järjestänyt.
Yhteistyö jatkuu kuluvana vuonna.
VIERAILUT MUIHIN YHDISTYKSIIN
Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät viemässä syntymäpäivä onnittelut
Kiimingin Eläkeläisille, heidän juhliessa 45 v juhlia Huttukylän Nuorisoseuran
talolla.

Iin ja Muhoksen Eläkeläisten Römppäjuhlissa vierailimme.
Harrastustoiminta
Puutyökerho on kokoontunut kauden aikana 28 kertaa.
Askartelimme yhdessä joulumyyjäisiin arpapalkintoja.
Kuntosalilla käymme joka perjantai urheilutalolla.
Jäsenasiat
Jäsenille hankimme yhdistyksen oman jäsenkortin.
Kortti oikeuttaa asiakasalennuksiin määrättyihin liikkeisiin.

Talous
Taloudessa olemme käyttäneet jäsentemme hyväksi edellisvuoden
hyvää tulosta ja näin olemme mahdollistaneet useamman jäsenen
mukaan pääsyn retkille ja eri tapahtumiin.
Tämän vuoden tulokseen vaikutti negatiivisesti epäonnistunut hanke
varainhankinnassa.

Johtokunta
Utajärvellä 18.1.2019

