OULUNKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

YLEISTÄ
Toiminnan perustan muodostivat 14 jäsentapaamista. Perinteinen muistikerho kokoontui vielä
kevätkauden, mutta syyskaudella kokoonnuttiin nimeämättämän kerhotoimintaa -otsikon alla.
Virkistysretkiä oli kertomusvuonna vain kolme.
AKTIVITEETIT
Viidessä jäsentapaamisessa oli erityistä ohjelmaa. 3.2. kerhon jäsen Paavo J. Paavola näytti videon
talvisodasta, 7.4. oli vieraana jälleen Ilkka Taipale, joka kertoi yksinasuvista, 28.4. esittivät
runonlausujat Kirsti Aaltonen ja Aila Mielikäinen hauskoja runoja ja näytelmäkatkelmia, 22.9.
Hypoteekkipankin edustajat Martina Lindfors ja Anja Kymäläinen kertoivat mm. käänteisestä
asuntolainasta, syyskokouksen jälkeen 27.10. Paavo Untamala kertoi seurakuntavaaleista ja
erityisesti Oulunkylän seurakunnan tilanteesta.
Muissa jäsentapaamisissa oli runsaasti omaa ohjelmaa, kuten yhteislaulua, vitsien kerrontaa,
tuolijumppaa, tietovisoja, runonlausuntaa ja tietysti kahvitusta ja kuulumisten vaihtoa.
Sääntömääräiset kokoukset olivat 24.3. ja 27.10. Kerhon oman miehen Risto Björkmanin laulua
Tapio Luhtarannan säestyksellä kuultiin syntymäpäivillä 6.10., äitienpäivänä 12.5. ja isänpäivänä
10.11. Näissä juhlatapaamisissa oli kahvin kera tavallisen pullan sijasta täytekakkua. Joulujuhlaa,
jossa olivat mukana myös päiväkoti Norpan lapset laulamassa, vietettiin 15.12. Arpajaiset pidettiin
keväällä ja syksyllä. Jäsentapaamisten osallistujamäärä vaihteli 26 ja 36 välillä.
Muistikerholla oli kevään aikana 5 tapaamista. Siellä on keskusteltu vaihdellen eri asioista ja
eritoten nautittu yhdessäolosta. Syksyn aikana kerhotoiminnan nimellä tapahtunut kokoontuminen
haki vielä muotoaan, mutta keräsi kuitenkin joka toinen maanantai kymmenkunta jäsentä
keskustelemaan eri aiheista.
Virkistysretket suuntautuivat Musiikkitaloon, jossa 25 jäsentä kuunteli Valkokankaan säveliä
loppiaiskonsertissa 6.1., Porvooseen, jossa 21 jäsentä oli yhteismatkalla Käpylän Eläkkeensaajien
kanssa sekä vuoden lopulla ravintola Arthuriin, jossa 30 henkeä nautti hyvän joululounaan.
Jäseniämme osallistui myös piirin kevät- ja syysjuhliin.
Oulunkylän Nuorisotalon Mummo ja vaari -ohjelmassa on ollut mukana jäseniä.
Yhdistys teki aloitteen vanhusten maksuista julkisissa liikennevälineissä
kevätkokoukselle.

EKL:n Helsingin piirin

Pitkään teossa olleet kotisivut saatiin vihdoin vuoden lopulla käyttöön.
TALOUS
Kaupunki lopetti yllättäen kaiken tuen maksamisen vuonna 2014. Tuen hylkäämisestä tehtiin
valitus, mutta se ei vaikuttanut päätökseen. Rahan dramaattinen vähentyminen on vaikuttanut
yhdistyksen toimintaan. Nimenomaan ulkopuolelle suunnatut virkistyretket ovat vähentyneet
puolella. Samoin ulkopuolisilta tilatut musiikkituokiot juhlien yhteydessä. Talous oli yksinomaan
jäsenmaksujen ja arpajais- ja kahvitulojen varassa.

JÄSENISTÖ
Jäseniä oli vuoden lopussa 45. Useita vanhempia jäseniä jotui luopumaan toiminnasta eikä uusia
jäseniä tullut kuin yksi.
HALLINTO JA EDUSTUKSET
Hallitukseen kuuluivat Maila Vihinen puheenjohtajana, taloudenhoitajana ja jäsenkirjurina, Anja
Väikäs varapuheenjohtajana, Anneli Koivisto sihteerinä sekä varsinaisina jäseninä Anna-Liisa
Bergström, Risto Björkman, Raili Kosonen ja Marjaliisa Riikonen, varalla Jyrki Kilappa ja Maire
Sinisalo. Hallitus kokoontui 6 kertaa. Puheenjohtaja Vihinen joutui terveydentilansa takia
luopumaan syksyllä tehtävistään ja loppuvuoden ajan kokousten puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Anja Väikäs. Vuoden loppuun taloudenhoitajat tehtävät hoiti Anna-Liisa
Bergström ja jäsenkirjurina oli Anneli Koivisto.
Toiminnantarkastajina toimivat Raili Siitonen ja Onerva Tuominen, varalla Riitta Talja.
Muistikerhon vetäjinä toimivat Raili Kosonen ja Marjaliisa Riikonen. Kahvinkeitosta ja siihen
liittyvistä muista tehtävistä huolehtivat Maire Sinisalo ja Onerva Tuominen.
Edustaja EKL:n liittokokouksessa 10.-11.6.2014 Jyväskylässä oli Anneli Koivisto. Yhdistyksen
edustaja EKL:n piirin hallituksessa oli Risto Björkman. Hän oli myös HEJ:n (Helsingin
eläkeläisjärjestöt HEJ ry) varapuheenjohtaja. Piirikokousedustajana toimi Anneli Koivisto, varalla
Anja Väikäs.

