TOIMINTAKERTOMUS 2017

Utajärven Eläkeläiset ry toimii Utajärven kunnan alueella. Jäseniä
oli vuoden lopulla 65, kun se viime vuoden lopulla oli 57 .
Vuosi on ollut merkittävä yhdistykselle, vietimme tänä vuonna 45vuotisjuhlaa 15.09.2017.
Yhdistyksen puheenjohtajana on jatkanut Kaisu Rämet,
varapuheenjohtajana Maija-Leena Piirala, johtokunnan ulkopuolelta
kutsuttuna Kaisa Holappa on toiminut sihteerinä.
Taloudenhoitajan tehtäviä on hoitanut Kaisu Rämet ja matkavastaava
Annikki Moilanen.
Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuulunut ,
Aino Pyykkö, Lauri Kostekivi, Eero Mustikka ja Vappu
Keinänen, Inkeri Perttunen, Maija-Leena Piirala ja Kaisu Rämet
Varajäsenet olivat Vappu Väänänen, Enni Markus ja Aino Hiltunen.
Edustukset ja koulutus
Hygieenapassi koulutuksessa Vaalassa olivat Kaisu Rämet ja Kaisa Holappa
27.3.2017
Aluejärjestön kevätkokoukseen osallistuivat Kaisa Holappa ja
Kaisu Rämet, syyskokoukseen Leo Saarenpää ja Matti Rämet.
Jokilaaksojen aluejärjestö valitsi syyskokouksessa
rahastonhoitajaksi puheenjohtajamme kaudelle 2018.
Voimaa vanhuuteen, Utajärven kunnan projektissa on
järjestön edustajana ollut puheenjohtaja Kaisu Rämet.
Jokilaaksojen aluejärjestön järjestämään yhdistystoiminnan kurssille
osallistuivat Kaisa Holappa, Kaisu Rämet ja Lauri Kostekivi.
Aluejärjestön järjestämään rahastonhoitajan koulutukseen osallistui Kaisu
Rämet ja muistiohjaajan koulutukseen osallistui Kaisu Rämet ja Vapppu
Keinänen.
Verkot ja vempaimet kurssin järjestimme 28.03 - 29.03. Kouluttajana oli
Ilpo Kämäräinen, atk-maailmaan oli tutustumassa 12 innokasta
oppilastamme.
Toivo Perttunen on eläkeläisisen edustaja Utajärven kunnan
vanhuusneuvostossa seuraavat neljä vuotta.

Kokoukset ja vierailijat
Kevätkokous pidettiin 07.02.2017 ja syyskokous 14.11.2017
Yhdistyksen johtokunta on kokoontunut toiminta vuoden aikana yhteensä
9 kertaa.
Porinakerho on vastaavasti kokoontunut Hyvnvointitalon kerhotiloissa
kevätkauden aikana 10 kertaa ja samoin syyskaudella 10 kertaa.
Kerhopäivän olemme aloittaneet sauva- tai vastuskuminauhajumpalla.
Bingon pelaaminen kuuluu myös päivän ohjelmaamme ja tietenkin
arpajaiset.
Seuraavat asiantuntijat ovat vierailleet meidän porinakerhossa
10.01

Ritva Leinonen, Oulunkaaresta, vanhusten palveluista

07.03

Digipalvelut, vanhusten apuna

21.03

Op-vakuutukset

Syyskaudella keskityimme juhlien valmisteluihin.
Kulttuuritoiminta ja muut juhlat
Yhdistyksen 45-vuotisjuhlaan panostimme kaiken voimavaramme.
Juhlit vietettiin 15.09 Juorkunan Havulassa. Vieraiden määrä yllätti
meidät täysin, vieraita oli paikkalla n 140 , mutta tarjoilut eivät
loppuneet kesken ja tanssilattialla oli tungosta.
Juhlapuhujana oli Merja Kyllönen, Utajärven kunnanjohtaja
Anne Savolainen ja Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo
Tihinen.
Päivän juontajana toimi Toivo Perttunen, ohjelmaa esittivät omat jäsenet
ja musiikista vastasi Tähdet yössä, jossa oli soittajina omia jäseniämme.
Juhlat onnistuivat erinomaisesti myös taloudellisesti.
Juhannuksena järjestimme Juorkunan Havulassa tanssit.
Suomi - 100 juhlan kunniaksi Utajärven kunta laittoi kyläluudat liikkeelle.
Otimme luudan vastaan juhannuksena Havulassa Utajärven Martoilta ja
luovutimme sen 4.7. Kotiseutu museolle.
Eläkeläiset ry järjestämää valtakunnallista kesäpäivää vietettiin Sotkamon

Katinkullassa. Mekin matkattiin juhliin isolla porukalla. Juhlan
teemana oli Suomi 100- työllä rakennettu.
Utajärven eläkeläisistä kolme osallistui Jokilaakson Aluejärjestön
hiihtojoukkueeseen. Hiihtokilpailu järjestettiin Sotkamon hiihtoputkessa.
Hiihtotyyli oli perinterinen, mutta me ei kiitosta ja kunniaa kerätty hiihtosuorituksella vaan me otettiin kaksi ensimmäistä sijaa parhaasta hiihtoasusteesta.
Kuntorannan tuetulla lomalla olimme 14.8 - 18.8. 2017
Mukavaa pikkujoulua vietimme Kiannonkuohissa yhdessä Puolangan
eläkeläisten kanssa. Nauttien hyvistä jouluruuista ja musiikista.
Puurojuhlan pidimme Kyöstinkorvikkeessa, vieraina meillä oli
kunnanjohtaja Anne Sormunen ja Hyvinvointivastaava Hannele Karhu Airio.
Toimintakauden aikana vierailimme muiden yhdistysten juhlissa, kuten
Puolangan eläkeläisien Suomi -100 juhlassa, Muhoksen eläkeläisien 45juhlassa samoin Kempeleen eläkeläisen vastaavassa juhlassa.
IIn Eläkeläisien Römppäjuhlissa vierailimme myös.
Muut tapahtumat ja hankinnat
Keväällä järjestimme Juorkunassa, Määtän rannassa ulkoilupäivän.
Päivä kului makkaran, lättyjen ja nokipannukahvien merkeissä.
Lauri Kostekivi järjesti meille leikkimielisiä kilpailuja.
Osallistuimme Utajärven kunnan järjestämään ulkoilutapahtumaan,
jossa ulkoilutimme vanhuksia Suvituulesta ja järjestimme kaikille avoimen
saappaanheitto kilpailun.
16.09 osallistuimme nälkäpäivä keräykseen.
03.10 vanhusten viikolla, järjestimme yhdessä Utajärven liikuntaviraston
kanssa voimaa vanhuuteen- tapahtuman Juorkunan Havulassa.
Päätimme vuoden alussa kartuttaa yhdistyksemme kassaa tekemällä ja
myymällä lato.
Jäsenet luovuttivat puut, jotka talkoilla parkattiin ja kasattiin.
Latoa markkinointiin ja se myytiin.
Osallistuimme Utajärven kunnan järjestämiin toritapahtumiin.
Kesäkauden avaukseen ja joulutori tapahtumaan.
Hankimme jäsenille yhtenäiset T-paidat. Paitoihin painettiin logo
Utajärven eläkeläiset Tervaskantojen sukua.

Samoin hankimme kolme toripöytää ja makkaragrillin. Toripöydät valmisti
Veijo Keinänen, ostimme myös 90 kupin kahvinkeittimen.
Harrastustoiminta
Puutyökerho on kokoontunut kauden aikana 38 kertaa.
Toiminnan arvionti vuodelta 2017
Johtokunta on erittäin tyytyväinen 2017 toimintaan, kiittää jäseniä
talkotyön määrästä ja sitoutumiseen ,mitä 45-vuotisjuhla järjestelyt
ja latotalkoot vaativat.
Johtokunta
Utajärvellä 18.1.2018

