OULUNKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

YLEISTÄ
Toiminnan perustan muodostivat 15 jäsentapaamista. Lisäksi kokoonnuttiin joka toinen viikko
kerhotoimintaa- tunnuksen alla. Virkistysretkiä oli kertomusvuonna neljä. Tapaamispaikkamme
Nuotta joutui mittavan vesivahingon vuoksi remonttiin heti alkuvuodesta ja olimme
kevään ”evakossa” Oulunkylän asukastalossa.
AKTIVITEETIT
Seitsemässä jäsentapaamisessa oli erityistä ohjelmaa. Ne painoittuvat keväälle. 12.1. Kirsti Lilja
kertoi Pohjois-Koreasta, 2.2. oli vieraana Heikki Multaharju Suomen Niveiyhdistyksestä, 2.3. puhui
kaupunginvaltuutettu Sara Paavolainen, 13.4. kertoi terveydenhoitaja Sinikka Vepsä tapaturmien
ehkäisystä, 20.4. oli vieraana Vappu Taipale, 27.4. esittivät runonlausujat Kirsti Aaltonen ja Aila
Mielikäinen hauskoja runoja ja näytelmäkatkelmia. Syksyllä ainoastaan 26.10. kävi kaupungin
nuorisoasuntokeskuksen ihmisiä kertomassa meille uutta hanketta, jossa vanhus voisi ottaa nuoren
kotiinsa asumaan niin, että osa vuokrasta kuittautuisi käytännön avulla.
Muissa jäsentapaamisissa oli runsaasti omaa ohjelmaa. Uusi jäsenemme Martti Lintunen esitti omia
pöytälaatikkotarinoitaan, kuten hän niitä nimitti ja tuolijumppaan saatiin syksyllä aivan uutta potkua
kun uusi jäsenemme Sisko Puustinen alkoi jumppauttaa meitä säännöllisesti. Tuula Sundström
hauskutti vitsien kerronnalla ja lisäksi oli yhteislaulua, tietovisoja, runonlausuntaa ja tietysti
kahvitusta ja kuulumisten vaihtoa. Sääntömääräiset kokoukset olivat 23.3. ja 26.10. Kerhon oman
miehen Risto Björkmanin laulua Tapio Luhtarannan säestyksellä kuultiin äitienpäivänä 11.5.,
syntymäpäivillä 5.10., ja isänpäivänä 9.11. Näissä juhlatapaamisissa oli kahvin kera tavallisen
pullan sijasta täytekakkua. Joulujuhlaa, jossa olivat mukana myös päiväkoti Norpan lapset
laulamassa, vietettiin 14.12. Arpajaiset pidettiin keväällä ja syksyllä. Jäsentapaamisten
osallistujamäärä vaihteli 23 ja 36 välillä.
Kerho-ohjelmassa oli keväällä yleistä keskustelua, joskus bingo. Syyskaudella kerhon teemaksi
otettiin suomalaiset vanhat iskelmälaulajat ja tutustuttiin Olavi Virtaan, Laila Kinnuseen, Reijo
Taipaleeseen, Vieno Kekkoseen ja Tapio Rautavaaraan elämäkertatiedoin, kuuntelemalla ja
laulamalla heidän musiikkiaan. Syksyllä läsnä oli parikymmentä jäsentä joka kerran.
Virkistysretkiä oli Loviisaan M/S J.L. Runebergilla 10.7., syksyllä 24.9. Tuusulan
kultuurimaisemiin Käpylän Eläkkeensaajien kanssa, Musiikkitaloon, jossa kuultiin jouluista
torvimusiikkia 13.12. sekä 9.12. ravintola Nyyrikkiin, jossa nautittiin hyvä joululounas.
EKL:n edunvalvontaristeilyllä oli mukana yhdistyksemme jäseniä, samoin piirin kevät- ja
syysjuhlissa. Käpylän Eläkkeensaajien vieraana olimme 2.11.
Yhdistys lähetti keväällä kirjeen Oulunkylän asukastalon tulevasta käytöstä asiasta vastaavalle
apulaiskaupunginjohtajalle ja lautakunnalle.
Oulunkyläinen-lehti on ollut oivallinen tiedotuskanava. Pitkään teossa olleet kotisivut saatiin
käyttöön edellisen vuoden lopulla ja vuoden aikana on pyritty niiden kautta tiedottamaan
tapahtumista.

TALOUS
Kaupunki lopetti yllättäen kaiken tuen maksamisen vuonna 2014. Tuen hylkäämisestä tehtiin
valitus myös tänä vuonna, mutta se ei vaikuttanut päätökseen. Rahan dramaattinen vähentyminen
on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Nimenomaan ulkopuolelle suunnatut virkistyretket ovat
vähentyneet. Samoin ulkopuolisilta tilatut musiikkituokiot juhlien yhteydessä. Talous oli
yksinomaan jäsenmaksujen ja arpajais- ja kahvitulojen varassa.
JÄSENISTÖ
Jäseniä oli vuoden lopussa 47. Useita vanhempia jäseniä jotui luopumaan toiminnasta. Uusia
jäseniä tuli kymmenen.
HALLINTO JA EDUSTUKSET
Hallitukseen kuuluivat Antti Karila puheenjohtajana, Anja Väikäs varapuheenjohtajana, Anneli
Koivisto sihteerinä ja jäsenkirjurina, Anna-Liisa Bergström taloudenhoitajana, sekä varsinaisina
jäseninä Risto Björkman, Raili Kosonen, Marjaliisa Riikonen ja Riitta Talja, varalla Jyrki Kilappa.
Hallitus kokoontui 6 kertaa.
Toiminnantarkastajina toimivat Riitta Levonniemi ja Väinö Westerberg, varalla Antti Talja.
Kahvinkeitosta ja siihen liittyvistä muista tehtävistä huolehtivat Raili Kosonen ja Maire Sinisalo.
Yhdistyksen edustaja EKL:n piirin hallituksessa oli Risto Björkman. Hän oli myös HEJ:n
(Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry) puheenjohtaja. Piirikokousedustajana toimi Anneli Koivisto,
varalla Anja Väikäs.

