UTAJÄRVEN ELÄKELÄISET ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2020
Tuleva vuosi tulee olemaan yhtä antoisa kun edellinen vuosi. Toimintamme jatkuu hyvin
vilkkaana.
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.
Puutyökerho kokoontuu keskiviikkoisin, 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.
Toivomme, että voisimme jatkaa Suvituulen vanhusten ulkoiluttamista tulevana vuonna.

Vanhusten viikon tapahtumissa olemme samoin mukana. Utajärven vanhusten päivätoiminnan retkillä avustajina, kuten tänäkin vuonna.
YHTEISTYÖ MAAHANMUUTTANEIDEN KANSSA
Olemme toiveikkaita, että yhteistyömme maahanmuuttajien kanssa käynnistyy.
JÄSENASIAT
Eläkeläiset ry järjestää jäsenhankinta kampanjan 1.1 - 30.6.2020.
Toteutamme tämän saatujen ohjeiden mukaan.
Autamme vanhimpia jäseniä selviytymään arjen askareista. Käymme siivoamassa heidän
kotiaan, pesemme mattoja ja haravoimme pihoja.
Neuvomme älypuhelimen ja tietokoneiden käyttöä.
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 ja ihimiset.fi , käytämme myös
tekstiviestejä tiedottamiseen.

MATKAT, RETKET JA KULTTUURITAPAHTUMAT
Jokilaakson Aluejärjestö viettää ensi vuonna 60- vuotisjuhlaa.
Osallistumme juhlan merkeissä Oulun tapahtumaan.
Solarislomien tuetulle lomalle Rauhalahteen syyskuussa pääsee osa jäsenistämme.
Iin Eläkeläisien kanssa yhteinen ruskaretki kuuluu myös ohjelmaan.
Vierailemme muiden Eläkeläisjärjestöjen juhlissa.
Sokkoretki päivä järjestetään.
Kesäteatteri matka naapurikuntaa.
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
Budjetoimme ensi vuodelle, että hankimme kuomuperäkärryn. Tällä hetkellä meillä on
hankittuna kalustoa esim. toritapahtumiin teltta, sähkö- ja kaasugrilli ja toripöytiä, jotka ovat
ympäri Utajärven jäsenten varastoissa. Peräkärry toimii jatkossa meidän varastonakin.
Samoin me tarvitsemme sitä, kun siirrämme kerätyt paperi Ekovillaan Kiiminkiin.

Utajärvi ________/__________2019
Utajärven Eläkeläiset ry
Johtokunta

