UTAJÄRVEN ELÄKELÄISET ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Tuleva vuosi on yhdistyksemme 49. toimintavuosi. Toimintasuunnitelma on suunniteltu
niin. että mahdollisimman aikaisin vuodenvaihteen jälkeen pystymme toimimaan normaalisti eikä olisi enää koronasta huolta.
JOHTOKUNTA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous.
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa.
PORINA- ja HARRASTEKERHOT JA OMAT TORITAPAHTUMAT
Parillisen viikon tiistaina on porinakerhopäivä, samana päivänä kokoontuu boccia-kerho ja
askartelukerho. Kerran kuussa valmistamme lämpimän aterian, jäsenistämme moni asuu
yksin ja useasti lounas tai päivällinen korvataan leivällä ja maidolla.
Puutyökerho kokoontuu perjantaisin, samoin yhteinen kuntosalivuoro reuma- ja sydänyhdistyksen kanssa.
Ulkoilupäiviä järjestämme kevät- ja syyskaudella.
Järjestämme äitienpäivä- ja joululeivonnaisten myyjäiset torilla.

ILMASTOYSTÄVÄLLINEN TOIMINTA
Keräämme jäseniltä ja heidän naapureilta paperia, jotka viemme EGOVILLA yritykseen
jatkokäsittelyyn. Näin toimien osallistumme ilmastonmuutostalkoisiin.
YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
SPR - nälkäpäivän keräykseen osallistumme kuten tänä vuonna.
Kotiseutuyhdistyksen ja Utajärven seurakunnan järjestämään kirkon ja museon opastoimintaan osallistumme kesällä.
Keväällä järjestämme oman kirkkopyhän.
Utajärven kunnan järjestämissä toritapahtumissa olemme mukana.
Olemme mukana myös ” viisikon” yhteisissä tapahtumissa.
Oulunkaaren päivätoiminnan henkilökunnan apuna, kun he järjestävät asiakkailleen ulkoilu
päivän.

Vanhusten viikon tapahtumissa olemme samoin mukana.
Autamme vanhimpia jäseniä selviytymään arjen askareista. Käymme siivoamassa heidän
kotiaan, pesemme mattoja ja haravoimme pihoja.
KOULUTUS
Osallistutaan Jokilaakson aluejärjestön, Eläkeläiset ry ja Utajärven kunnan järjestämiin
koulutuksiin, mahdollisuuksien mukaan.
Järjestämme jäsenille atk-koulutusta. Opetamme heitä esim. käyttämään älypuhelinta,
maksamaan laskuja netin kautta ja asioimaan omakanta -palvelussa. Toivomme, että
voimme tehdä yhteistyötä peruskoulun tai lukion oppilaiden kanssa ja näin vastapalveluna
tukea heidän luokkaretkirahastoa.

TIEDOTTAMINEN
Vuosikellot jaetaan kaikille jäsenille, josta ilmenee kaikki vuoden tapahtumat ja ajankohdat.
Tervareitissä ilmoitetaan viikottain toiminnasta ja Utajärvi.fi nettisivustolta saa tiedon
meidän tapahtumista samoin www.utajarvenelakelaiset.com ja ihimiset.fi , käytämme myös
tekstiviestejä tiedottamiseen.

MATKAT, RETKET JA KULTTUURITAPAHTUMAT
Iin Eläkeläisien kanssa yhteinen ruskaretki kuuluu ohjelmaan.
Vierailemme muiden Eläkeläisjärjestöjen juhlissa.
Sokkoretki päivä järjestetään keväällä.
Kesäteatteri matka naapurikuntaa, Särkijärven kyläseuran kanssa.
Pikkujoulun ja joulujuhlan järjestämme jo perinteiseksi tulleen tavan mukaisesti.
Joulujuhlan järjestämme Hyvinvointitalolla ja katamme jouluaterian kaikille jäsenille,
pikkujoulu retken teemme Rokualle tai muuhun vastaavaan paikkaan.
BUDJETTI
Budjetin tulot/menot ovat 4 900 euroa. Summasta 36 % on budjetoitu Digi-loikkaan.
Olemme päättäneet hankkia oman pöytäkoneen taloushallintoon, konetta voidaan käyttää
kerhossa, jossa jäsen voi opetella esim. maksamaan omat laskut omilla tunnuksilla ja kaksi tablettia, jotka annamme taloudellisin perustein kahdelle jäsenelle tai kahteen talouteen.
Taloushallinnon koneen hankintaan haemme Kohdennettua toiminta-avustusta Eläkeläiset

ry:ltä ja jäsenille annettavien tablettien hankintaa anomme kunnalta yleisavustusta,
Toiminta vuoteen kuuluu myös ” Ystävänpäivän retki” viisikon kanssa Rokualle ja IIn Eläkeläisien kanssa retki, jossa ratkotaan Boccia mestaruus.
Utajärvi ________/__________2020
Utajärven Eläkeläiset ry
Johtokunta

