UTAJÄRVEN ELÄKELÄISET ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Utajärven eläkeläiset toimii Utajärven kunnan alueella eläkeläisien ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Utajärven kunnassa on 2801 asukasta.
Utajärvi on savuton kunta ja ensimmäinen reilun kaupan kunta.
JOHTOKUNTA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, kevät- ja syyskokous.
Kevät kokous pidetään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja syyskokous
viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Sääntömääräiset kokoukset ilmoitetaan Tervareitissä vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta.
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa.
PORINAKERHO, LIIKUNTA JA MUU TOIMINTA
Jäsenten yhteisiä tapaamisia porina kerhon puitteissa on vuoden aikana 12 kertaa.
Kerhon yhteyteen lisätään liikuntatunti, tasapaino ja keppijumppaa ja ohjataan meitä
ikäihmisiä liikkumaan.
Pelaamme bingoa porinakerhossa ja lisätäämme muuta aktiviteettia, joka edistää ikäihmisen muistia ja hyvinvointia.
Pyrimme saamaan asiantuntijoita porinakerhoihin kertomaan meitä kiinnostavista ajankohtaisesta asioista.
Kuukauden toisen porinakerhon siirrämme Suvituulen vanhusten luokse, vietämme päivän
ulkoiluttaen vanhuksia, jututamme ja vietämme aikaa heidän kanssa. Keitetään kahvia ja
paistetaan vohveleita ym. virkistävää toimintaa.
Puutyökerho kokoontuu viikottain. Jäsenten mielenkiinnosta riippuen lisäämme eri harrastekerhoja kysynnän mukaan.
HANKINNAT
Hankimme isomman myyntikojun ja myyntipöydät. Näin saamme paremmin näkyvyyttä
toritapahtumissa ja voimme tarjota laajemmat myyntiartikkelit ja sitä kautta paremman
myynti tuoton.
Varat näiden hankitaan käytetään Utajärven kunnan myöntämää yleisavustusta ja Eläkeläisien ry toiminta-avustus.
VOIMAA VANHUUTEEN-projekti

Olemme osana Utajärven kunnassa käynnistyvää Voimaa Vanhuuteen- kolme vuotisessa
projektissa. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona, liikunta neuvonnalla voima- ja tasapaino harjoittelulla sekä ulkoilulla
JÄSEN ASIAT
Jäsenmäärä on menneenä vuotena lisääntynyt kahdeksalla jäsenellä. Toivomme, että
myönteinen kehitys jatkuu samanlaisena tulevan vuoden aikana
KOULUTUS
Osallistutaan Jokilaakson aluejärjestön, Eläkeläiset ry ja Utajärven kunnan järjestämiin
koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
Tulevan vuonna koulutuksen pääpaino on liikunnan vertaistukien tukeminen,
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 sivulilta.

MATKAT, RETKET JA KULTTUURITAPAHTUMAT
Järjestämme kulttuurimatkan myöhemmin vuoden aikana sovittavaan aikaan ja paikkaan.
Järjestön kirkkopyhä on huhtikuussa.
Juorkunnan Havulassa järjestämme tanssit kesän aikana.
Osallistumme muiden Jokilaaksojen Aluejärjestön yhdistysten järjestämiin juhliin.
Kevään aikana pidämme ulkoilu tapahtuman samoin syksyllä, luonnossa liikkumisen
merkeissä.
Teatteriretki järjestetään loka-marraskuussa.
Pikkujoulun ja puurojuhlan järjestämme jo perinteiseksi tulleen tavan mukaisesti.
YHTEISTYÖKUMPPANI
Yhteistyötä tehdään muiden yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen ja Jokilaaksojen aluetoimikunnan kanssa ja Utajärven kunnan kanssa.

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksu palaute on yksi tulon lähde.
Utajärven kunnan järjestämiin toritapahtumiin osallistutaan myyjäisten merkeissä.
Porinakerhon kahvi-ja arpa kassan tuotto on myös merkillepantava.
Johtokunta toivoo jäsenten viihtyvän yhdistyksessä ja ottavan aktiivisesti osaa yhdistyksen
toimintaan. Johtokunta toivoo myös, että onnistumme jäsenhankinnassa ja näin vahvistamme toimintaamme.
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