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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017

YLEISTÄ
Toiminta perustui lähes viikoittaiseen tapaamiseen, joita oli 26. Ne jakautuivat varsinaisiin
jäsentapaamisiin (18 kpl) ja muistelukerhohin. Erilaisia konsertti-, teatteri- ym. retkiä oli viisi.
Tapaamispaikkanamme oli edelleen Nuotta.
AKTIVITEETIT
Seitsemässä jäsentapaamisessa oli ulkopuolisia puhujia. Keväällä kuultiin kunnallisvaalien tiimoilta
Sara Paavolaista, Paavo Untamalaa ja Antti Koskelaa. Ilkka Taipale puhui Suomen sosiaalisista
innovaatioista ja K-kauppias Jouni Ekholm selvitteli kaupan muuttuvia trendejä. Hän myös lahjoitti
herkkukorin arpajaisiin. Syksyllä kuultiin selvitys kodin jätteiden kierrätyksestä, muisteltiin
menneitä Kaupunginmuseon edustajan johdattamana ja Oljami Oy:n edustaja kävi kertomassa, mitä
tällainen palveluyritys voi eläkeläisille tarjota. Aivan vuoden lopulla nähtiin ja kuultiin
tanssitaiteilija Tero Lehtimetsän esitys baletin historiasta. Tässä tapaamisessa oli kutsuttuina
vieraina jäseniä Käpylän ja Maunulan kerhoista. Muissa tapaamisissa oli runsaasti omaa ohjelmaa.
Yhteislaulun ja arpajaisten lisäksi Sisko Puustinen kertoi linnuista kahteen otteeseen, Ritva
Koivunen kertoi, mitä ääni on ja Seija Björklund sekä kertoi Eino Leinosta että piti tietovisan.
Suomi 100 tuli kerhossa esiin kaksi kertaa. Seija Björklund piti esitelmän ja vanhimpia jäseniämme
haastateltiin 1930- ja 1940-luvun muistoista. Äitienpäivänä ja joulujuhlissa saimme taas kuulla
päiväkoti Norpan eskarilaisten esityksiä. Juhlintaa lisäsivät perinteiset isänpäivä- ja
syntymäpäiväjuhlat. Sääntömääräiset kokoukset olivat 20.3. ja 30.10. Jäsentapaamisten
osanottajamäärät vaihtelivat 25 ja 35 välillä.
Kevätretki suuntautui Turkuun ja Askaisiin, joissa tutustuimme oppaiden johdolla marsalkka
Mannerheimin lapsuudenkotiin ja Turun tuomiokirkkoon. Musiikkia kävimme kuuntelemassa kaksi
kertaa Malmitalossa Mäntsälän mieskuoron ja Helsingin Balalaikkaorkesterin yhteisessä konsertissa
ja Malmin mieslaulajien kansakoulun kevätlaulajaisissa. Komediateatteri Areenassa kävimme
nauttimassa Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa V -esityksestä. Perinteinen joululounas syötiin
ravintola Nyyrikissä.
Vuoden aikana on pyritty tiedottamaan tapahtumista kotisivujen kautta ja yhdellä lehtiilmoituksella. Piirin tilaisuuksiin on osallistuttu jossain määrin, samoin koulutukseen.
TALOUS
Talous oli lähes yksinomaan jäsenmaksujen ja arpajais- ja kahvitulojen varassa. Kaupungin avustus
tiedotusta varten oli lähes symbolinen. Kaupunki kyllä avustaa siinä, ettei vuokraa tiloista peritä.
Ulkopuolelle suunnattujen virkistysretkien sponsoroiminen kerhon varoista on vähentynyt.
Kertomusvuonna ei enää tilattu ulkopuolisilta musiikkituokioita juhlien yhteydessä.
JÄSENISTÖ
Jäseniä oli vuoden lopussa 47. Neljä jäsentä poistui eri syiden johdosta ja kolme liittyi, Hallitus on
pyrkinyt tehostamaan jäsenhankintaa, mutta tulokset eivät ole kovin lupaavia.
HALLINTO JA EDUSTUKSET
Hallitukseen kuuluivat Antti Karila puheenjohtajana, Anja Väikäs varapuheenjohtajana, Anneli
Koivisto sihteerinä ja jäsenkirjurina, Anna-Liisa Bergström taloudenhoitajana, sekä varsinaisina
jäseninä Seppo Hölttä, Ritva Koivunen, Raili Kosonen, Sisko Puustinen ja Riitta Talja, varalla

Seija Björklund, Jyrki Kilappa ja Martti Lintunen. Hallitus kokoontui 6 kertaa.
Toiminnantarkastajina toimivat Tuula Harju ja Väinö Westerberg, varalla Maire Sinisalo.
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 Antti Karila. Piirikokousedustajana toimi
Anneli Koivisto, varalla Antti Karila.

