OULUNKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013

YLEISTÄ
Vuosi ei tuonut suuria muutoksia vakiintuneeseen toimintaan. Perustan muodostivat viikottaiset 16
jäsentapaamista ja 12 muistikerhon istuntoa maanantaisin kesäkuukausia lukuun ottamatta. Sen
lisäksi oli kuusi virkistäytymisretkeä.
AKTIVITEETIT
Seitsemässä jäsentapaamisessa oli vieraileva puhuja. Heti vuoden alussa 7.1. vieraana oli Ilkka
Taipale, joka puhui innostavasti suomalaisista sosiaalisista innovaatioista ja ongelmien
ennaltaehkäisyn tuloksellisuudesta. 21.1. kertoi Eero Rantala Oulunkylän historiasta sekä
tutkimuksiin että omiin lapsuusmuistoihinsa nojautuen. 4.2. oli vuorossa liittomme EKL:n
puheenjohtaja Matti Hellsten, joka kertoi tulevasta vanhuspalvelulaista ja vanhusneuvostoista ja
kiinnitti huomiota eläkeläisköyhyyteen, joka uhkaa eritoten vanhempia naisia. 11.2. sosiaaliviraston
edustaja Minna Lappalainen kertoi viraston palveluista. 8.4. oli vuorossa pysyvän Toimiva koti
-näyttelyn esittely. 23.9. oli paikalla OP-pankin edustaja Leena Matinvesi, joka kertoi
pankkimaailman muutoksista kuten suoraveloituksen päättymisestä ja sen sijaan tulevista
palveluista. 16.12. tuli Oulunkylän uusi kirkkoherra Ulla Kosonen tutustumaan meihin ja kertoi
sekä omasta taustastaan että seurakunnan toiminnasta. Lisäksi päiväkoti Norpan lapset ilahduttivat
laulullaan tätä joulujuhlaa.
Laulaja Tarmo Kulmanen lauloi ja laulatti säestäjä Hanna Viitasaaren kera tapaamisessa 22.4. sekä
isänpäivänä 11.11. Äitienpäivänä 13.5. ja syntymäpäivillä 7.10. laulajana ja laulattajana oli
säestäjä Tapani Luhtarannan kanssa yhdistyksen oma mies Risto Björkman. Syntymäpäivillä puhui
yksi päivänsankareista Jacob Söderman. Sääntömääräiset vuosikokoukset olivat 18.3. ja 28.10.
Muissa tapaamisissa oli vaihtelevaa omaa ohjelmaa: bingo, visoja, näytelmä, tuolijumppaa sekä
kaikissa tapaamisissa runonlausuntaa ja vitsien kerrontaa. Kahvia juotiin joka kerta, tavallisesti
pullan kera, mutta juhlapäivinä oli tarjolla täytekakkua. Arpajaiset pidettiin kerran keväällä ja
kerran syksyllä. Jäsentapaamisten osallistujamäärä vaihteli 36 ja 20 välillä.
Muistikerholla oli 12 tapaamista. Siellä on keskusteltu terveydestä, liikunnasta, ajankohtaisista
asioista ja pidetty tietovisoja. Muistikerhon toimintaa on muutettu jäsenten aktivoimisen suuntaan,
niin että myös muut kuin vetäjät tuovat tapaamisiin aiheita. Raili Kosonen, Leila Juselius ja
Marjaliisa Riikonen osallistuivat Hyvän mielen päivään Käpylän työväentalolla marraskuun 14.
päivänä.
Teatteriretkiä oli kaksi. 16.4. 22 jäsentä oli katsomassa Kaupunginteatterissa ”Viulunsoittajaa
katolla” ja saman verran keräsi Kansallisteatterin ”Konsta Pylkkänen etsii asuntoa” 12.10.
Konsertti ”Virran viemää” 6.10. keräsi kymmenen osallistujaa ja EKL:n Helsingin piirin
syysjuhlaan Kaisaniemen ravintolassa osallistui 12 yhdistyksemme jäsentä. Kevätretki tehtiin tällä
kertaa Suomenlinnaan toukokuun 17. päivänä. Perillä tutustuttiin taidenäyttelyyn ja syötiin kunnon
lounas. Perinteinen joululounas syötiin 11.12. ravintola Puistossa. Paikalla oli 38 jäsentä.
TALOUS
Talous oli vakaalla pohjalla, kiitos kaupunginavustuksen. Lisärahoitusta tuli jäsenmaksuista,
kahvikassasta ja arpajaisista.

JÄSENISTÖ
Jäseniä oli vuoden lopussa 57. Uusia jäseniä tuli vuoden aikana kuusi, mutta toisaalta kolme jäsentä
siirtyi pois.
HALLINTO JA EDUSTUKSET
Hallitukseen kuuluivat Maila Vihinen puheenjohtajana, taloudenhoitajana ja jäsenkirjurina, Anja
Väikäs varapuheenjohtajana, Anneli Koivisto sihteerinä sekä Anna-Liisa Bergström, Risto
Björkman, Raili Kosonen ja Väinö Westerberg, varalla Raimo Friman, Marjaliisa Riikonen ja Tuula
Sundström. Hallitus kokoontui 6 kertaa.
Toiminnantarkastajina toimivat Raili Siitonen ja Onerva Tuominen, varalla Riitta Talja.
Muistikerhon vetäjiksi valittiin syyskokouksessa Raili Kosonen ja Anja Björklund. Anja Björklund
vetäytyi terveydellisistä syistä tehtävästä syyskuussa, jonka jälkeen Marjaliisa Riikonen oli osittain
toisena vetäjänä. Matkavastaavana toimi Väinö Westerberg. Kahvinkeitosta ja siihen liittyvistä
ostoksista vastasivat Leila Juselius ja Raili Kosonen.
Yhdistyksen edustaja EKL:n Helsingin piirin hallituksessa oli Risto Björkman. Hän on myös HEJ:n
(Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n) varapuheenjohtaja. Piirikokousedustajana toimi Anneli
Koivisto, varalla Anja Väikäs.

