UTAJÄRVEN ELÄKELÄISET ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Utajärven eläkeläiset toimii Utajärven kunnan alueella eläkeläisen ja ikääntyneen edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Utajärven kunta on rauhallinen ja turvallinen asuinpaikka iäkkäälle. Kunta on savuton ja ensimmäinen reilun kaupan kunta.
JOHTOKUNTA JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräiset kokoukset ovat 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 JA LIIKUNTA
Jäsenten yhteisiä tapaamisia porinakerhon puitteissa on vuoden aikana 20 kertaa.
Kerhon yhteydessä pidämme liikuntavartin. Kuntosali vuoromme on joka perjantai kello
14-15.
Kerhossa sosiaalinen vuorovaikutus on hyvin tärkeässä osassa. Kutsumme eri toimialoilta
asiantuntijoita kerhoomme, jäsenten toiveita ensi vuodelle on musiikki, yksinäisyys ja
ikäihmisen parisuhde asiat ja tähän tilaisuuteen tulee 8.1 Psykologi Satu Hautala.
Kerran kuussa käymme ulkoiluttamassa Suvituulen vanhuksia ja vierailemme ryhmäkodeissa, seurustellen ja laulaen heidän kanssa .
Puutyökerho kokoontuu viikottain ja jatkamme askartelukerhon toimintaa.
YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA
SPR - lipaskeräykseen osallistumme kuten tänä vuonna, samoin museon opasrengas toimintaan.
Utajärven Eläkkeensaajien, Eläkeliiton. Reuma-ja Sydänyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu.
YHTEISTYÖ SEURAKUNNAN, UTAJÄRVEN KUNNAN, LIIKUNTATOIMEN JA SÄRKIJÄRVEN KYLÄSEURAN KANSSA
Tämän vuoden tapaan järjestämme ” oman ” kirkkopyhän, joka on 17.3.
Liikuntatoimi on meidän mukana järjestämässä RETRO-hiihtokilpailuja laskiaisen aikaan.

Utajärven kunnan järjestämissä toritapahtumissa olemme mukana.
Lisäksi järjestämme Särkijärven kyläseuran kanssa yhteisen Kurimon historiikkiin perustuvan tapahtuman Särkijärvellä, Kurimon kosken rannalla. Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille ja järjestämme linja-auto kuljetuksen Utajärveltä tähän tilaisuuteen.
YHTEISTYÖ MAAHANMUUTTANEIDEN KANSSA
Olemme olleet yhteydessä kunnan maahanmuuttovirkailijoihin, että saisimme yhteistyötä
aikaan niiden maahanmuuttaneiden kanssa, jotka kokevat yksinäisyyttä. Vielä tämä projekti ei ole käynnistynyt, mutta toivomme tulevana vuonna tämä yhteistyön lähtevän sujumaan.
VOIMAA VANHUUTEEN-projekti
Olemme osana Utajärven kunnan Voimaa Vanhuuteen projektissa. Ohjelmassa tuetaan
iäkkäiden itsenäistä asumista kotona, liikunta neuvonnalla.
JÄSEN ASIAT
Jäsenmäärä on tänä vuotena lisääntynyt 18 jäsenellä. Toivomme, että
myönteinen kehitys jatkuu samanlaisena tulevan vuoden aikana.
KOULUTUS
Osallistutaan Jokilaakson aluejärjestön, Eläkeläiset ry ja Utajärven kunnan järjestämiin
koulutuksiin, mahdollisuuksien mukaan.
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 .

MATKAT, RETKET JA KULTTUURITAPAHTUMAT
Utajärven viiden yhdistyksen yhteinen Ystävänpäivän retki järjestetään Rokua Spahan
16 -17.2.
Eläkeläiset ry viettää 60-vuotisjuhlia Oulussa 6-7.8. Pääjuhla on Helsingissä 5.12.2019
Osallistumme osittain työn- ja juhlan merkeissä Oulun tapahtumaan.
Suunnitellaan kylpylämatka Viroon keväällä.

Tanssit on tarkoitus järjestää Naaman kylätalolla, josta tarkemmin kevään aikana.
Vierailemme muiden Eläkeläisjärjestöjen juhlissa.
Sokkoretki päivä kuuluu myös vuoden retkiin.
Kesällä pidämme kalakilpailun jäsenten kesken.
Kesäteatteri matka naapurikuntaa.
Pikkujoulun ja puurojuhlan järjestämme jo perinteiseksi tulleen tavan mukaisesti.

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksu palaute on yksi tulon lähde.
Toritapahtumiin osallistutaan myyjäisten merkeissä.
Eri tapahtumien järjestäminen on taloudellisesti kannattavaa samoin porinakerhon kahvi ja
ja arpojen myynti.
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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