OULUNKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ
Toiminnan perustan muodostivat 16 jäsentapaamista. Lisäksi joka toinen viikko oli vuorossa
muistelukerho. Virkistysretkiä oli kertomusvuonna viisi. Tapaamispaikkanamme oli edelleen
Nuotta.
AKTIVITEETIT
Viidessä jäsentapaamisessa oli ulkopuolisia puhujia. Tutteli Hammerman kertoi kiinalaisesta
lääketieteestä, Kirsti Liljan aiheena olivat matkat maailmalla, esittivät runonlausujat Kirsti
Aaltonen ja Aila Mielikäinen jälleen mielenpainuvaa ohjelmaa. Syksyllä aloitettiin Aloe Vera
-esittelyllä eikä muita ulkopuolisia esiintyjiä ollutkaan jäsentapaamisissa. Muissa jäsentapaamisissa
oli runsaasti omaa ohjelmaa. Yhteislaulun, arpajaisten ja bingon lisäksi Antti Karila ja Seppo Hölttä
kertoivat vanhuspalvelulain seurantaseminaarin annista. Äitienpäivänä ja joulujuhlissa saimme taas
kuulla päiväkoti Norpan eskarilaisten esityksiä. Käpylän kerho teki vastavierailun 31.10. ja
ohjelmaa oli runsaasti niin isäntien kuin vieraidenkin eittämänä. Juhlintaa lisäsivät perinteiset
isänpäivä- ja syntymäpäiväjuhlat. Koska karkauspäivä sattui kerhopäivälle, muistettiin sitä pienellä
sketsillä. Sääntömääräiset kokoukset olivat 21.3. ja 24.10. Jäsentapaamisten osanottajamäärät
vaihtelivat 25 ja 35 välillä.
Muistelukerhossa puhuivat pääosin omat jäsenet. Sen lisäksi muistelivat Oulunkylän aikojaan
Kimmo Kiljunen, Jarkko Eskola ja Jacob Söderman. Muistelijoita oli kuulemassa aina
parikymmentä jäsentä.
Toistakymmentä jäsentä osallistui Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteiseen retkeilypäivään
Kisakeskuksessa. Lisäksi teimme kevätreken Suomenlinnaan ja syysretken Heurekaan. Musiikkia
kävimme kuuntelemassa Malmitalossa kun Mäntsälän mieskuoro ja Helsingin Balalaikkaorkesteri
pitivät yhteisen konsertin. Perinteinen joululounas syötiin tällä kertaa Puistoravintolassa.
Vuoden aikana on pyritty tiedottamaan tapahtumista kotisivujen kautta. Lisäksi osallituimme liiton
jäsenhankintakampajaan ja saimmmekin pari aktiivista ihmistä sitä kautta jäseniksi. Piirin
tilaisuuksiin on osallistuttu jossain määrin, samoin koulutukseen.
TALOUS
Talous oli lähes yksinomaan jäsenmaksujen ja arpajais- ja kahvitulojen varassa.Kaupungilta saatiin
pieni avustus tiedotusta varten. Ulkopuolelle suunnatut virkistyretket ovat vähentyneet. Samoin
ulkopuolisilta tilatut musiikkituokiot juhlien yhteydessä.
JÄSENISTÖ
Jäseniä oli vuoden lopussa 48. Kolme aktiivista jäsentä siirtyi rajan taa ja heidän omaisiaan
muistettiin addressilla ja osallistuttiin hautajaisiin. Uusia jäseniä tuli kolme.
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, Seppo Hölttä, Raili Kosonen, Sisko Puustinen ja Riitta Talja, varalla
Jyrki Kilappa ja Tuula Sundström. 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
sekä Leila Juselius. Matkanjohtajana toimi Sisko Puustinen, tiedottajina Anneli Koivisto ja Seppo
Hölttä.
Yhdistyksen edustaja EKL:n piirin hallituksessa oli Risto Björkman. Hän oli myös HEJ:n
(Helsingin eläkeläisjärjestöt HEJ ry) puheenjohtaja. Piirikokousedustajana toimi Anneli Koivisto,
varalla Antti Karila.

