
 

 

Akaan Seudun Ruskat ry 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi 2010 oli yhdistyksessä 32. toimintavuosi. Toiminta jatkui 
aikaisempien vuosien periaatteita noudattaen. Jäsenistölle järjestettiin 
vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia, kerhoja ja retkiä eri kohteisiin, 
teattereihin , konsertteihin yms. Kuukausikerhoissa kuultiin eri alojen 
asiantuntijoiden esityksiä. Sekä henkisen että fyysisen kunnon 
ylläpitämiseen kiinnitettiin huomiota järjestämällä patikka- ja 
pyöräilyretkiä, osallistumalla Liiton liikuntakampanjaan ja tutustumalla 
taide - ja ym. näyttelyihin. 
 
Toimintaa on mahdollisuuksien mukaan pyritty suuntaamaan myös 
sellaisiin jäseniin ja ikäihmisiin, jotka iän tai sairauden aiheuttamien 
rajoitteiden  vuoksi eivät voi osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin ja 
retkiin. Vuoden aikana on vierailtu alueen vanhuslaitoksissa. 
 
HALLINTO 
 
Vuosikokouksen 11.2.2010 valitsema hallitus: 
 
Puheenjohtaja Aira Repo               Varapuheenjohtaja Tuulia Passila  
 
Vars.jäsenet    Malla Dunder     Varajäsenet Ulla Eerola 
 
    Kaija Korkeamäki       Raimo Granö 
 
    Ritva Lintula     Arja Hakakoski 
 
    Maija Matomäki              Raimo Jokinen 
 
    Marjatta Riipinen              Liisi Uutela 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin  
Maire Lana ja Touko Sirkesalo, varalle Maire Huhtinen ja Terttu Kuoppa. 
 
 
Järjestäytymiskokouksessa hallitus teki seuraavat henkilövalinnat: 
 Sihteeri Kaija Korkeamäki 



 

 

 Jäsensihteeri Marjatta Riipinen 
 
Hallitus kokoontui toimintavuodenaikana viisi kertaa. Kokouksissa 
käsitellyistä asioista kirjattiin 72 pykälää. 
 
Yhdistyksen emäntänä on toiminut Ritva Lintula ja hänen “ oikeana 
kätenään “ Arja Hakakoski ja avustajina monet muut jäsenet. 
 
Isäntinä ovat vuorotellen toimineen Juhani Nurmo, Seppo Valkama ja 
Raimo Jokinen, 
 
Jäsenkirjurina ja maksujen kerääjinä ovat toimineet Liisi Uutela 
 ja Hely Jokinen. 
 
Kirjanpitäjänä on toiminut Pirjo Rautala. 
 
Pankkiasioita ja laskujen maksamisesta on huolehtinut puheenjohtaja , 
jolla on verkkopankkioikeudet Akaan Kantapankkiin. 
 
TALOUS 
Yhdistyksen tulot ovat koostuneet seuraavasti: 
1. Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset 
2. Ruskaliiton rahalliset tuet 
3. Jäsenmaksut 
4. Kahvi - ja arpajaistuotot 
 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin seitsemän (7) euroa/jäsen. 
 
JÄSENISTÖ 
Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 282, joista miehiä 62 ja naisia 220 ja 
jäsenmaksuista vapautettuja 45.  
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 8 jäsentä. Kuoleman kautta poistui 5 
jäsentä ja muutoin 10 jäsentä. 
 
 
 
 
 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
 
Kuukausikerhot: 
14.1. Laaksola , vieraana kultt.koordinaattori Jaana Kari-Lepistö 



 

 

 
11.2. Sampolassa, vuosikokous 
 
11.3.Sampola, vieraana Marianne Laakkonen Loimi-Hämeen  
jätehuollosta, aihe: Jätehuollon ajankohtaiset asiat. 
 
8.4. Sampolassa, vieraana Toni Leander Pirkanmaan Muistiyhdistyksestä, 
aihe:  Muisti ja muistihäiriöt. 
 
9.9. Sampolassa, vieraana Kelasta Heidi Hiden- Knuutila, aiheena 
“Ikääntyville kuuluvat Kelan palvelut” 
 
14.10. Sampolassa, vieraana kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, aihe 
Kuntaliitos asiat. 
 
11.11.Sampolassa , yhteislaulutilaisuus, säestää Marja Valtonen 
 
11.12. Joulujuhla Akaan seurakuntasalissa. 
 
Toimintavuoden aikana kuukausikerhoissa kävi yhteensä 492 henkilöä. 
 
MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT 2010 
 
16.2. Laskiaisretki Ateljee Heljä Humppila (42) 
 
14.3. Toijalan näyttämö “Puhtaana käteen “ (16) 
 
12.4. Fazerin makeistehdas ja Vantaan Idea (35) 
 
7.5. Avoimien ovienpäivä Sampolassa (26) 
 
5.5. Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Villa Royal(52 ) 
 
18.5. Kotiseutukierros Kylmäkoskelle(50) 
 
6.6. Pyhän Birgitan kirkko Lempäälä (30) 
 
23.6.Tampereen Komediateatteri “ Diivat” (36) 
 
4.7. Pyhien Aleksanteri Nevskin ja Nikolauksen kirkko Tampere ja 
Tampereen Arboretum ( 29) 
 
25.-29.8. Retki Saksaan/ Moselin  laaksoon ( 14) 



 

 

 
15.9. Retki Jyväskylään, Alvar Aalto museo, Kuokkalan kartano , 
Luontomuseo (43) 
 
29.10.Tampereen Teatteri “ Särkelä Itte” (30) 
 
16.11. TTT-teatteri “ Chicago-musikaali” ( 50 ) 
 
17.12. Tampere Talo Joulukonsertti (29) 
 
Matkoille ja retkille osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 480 
henkilöä. 
 
PIENKERHOTOIMINTA 
 
Toimintavuoden aikana ovat toimineet seuraavat kerhot: 
 
- patikkaporukat Toijalassa ja Viialassa 
- Ystävien kesken-kerho ja Tarinatupa 
- Ruskan lauluryhmä 
Toijalan patikkaporukan, Ystävien kesken-kerhon ja Tarinatuvan vetäjänä 
on ollut yhdistyksen puheenjohtaja. Viialan patikkaporukan , joka on 
lenkkeillyt joka -tiistaiaamu tutustuen eripuolille Viialan taajamaa, 
vetäjänä on ollut Ritva Lintula. Näille lenkeille on osallistunut  yhteensä                  
277 henkilöä. 
Toijalan patikkaporukka on lenkkeillyt sekä kävellen  että pyöräillen. 
Näille lenkeille on osallistunut  yhteensä 120 henkilöä. Lauluryhmää on 
johtanut Tuulia Passila ja säestänyt Marja Valtonen.  Harjotuksiin  on 
osallistunut  yhteensä 37 henkilöä. 
Ystävien kesken-kerho on tutustunut paikallisiin näyttelyihin  ja 
konsertteihin  ja on ollut lounastapaamisia. Näihin on osallistunut 77 
henkilöä. Tarinatupa on kokoontunut joka kuukauden I ja III perjantai 
erilaisten  aiheiden merkeissä. Näihin tapaamisiin on osallistunut 105 
henkilöä. 
Pienkerhoihin osallistui toimintavuoden aikana  yhteensä 616 henkilöä. 
 
MUISTAMISET 
Yhdistys esitti tervehdyksensä yhteistyökumppaneille niiden viettäessä 
vuosijuhlaansa ja muisti “pyöreitä” vuosia täyttäneitä aktiivijäseniään eri 
tavoin, mm. lähettämällä yhdistyksen historiikin. 
 
EDUSTUKSET 
Ruskaliiton varapuheenjohtajana  on ollut Kaija Korkeamäki ja 



 

 

hallituksen varajäsenenä Aira Repo sekä Ruskaliiton tilintarkastajana 
Touko Sirkesalo. 
Akaan kaupungin vanhusneuvostossa on ollut varajäsenenä Hannu 
Suojansalo. 
Kylmäkosken vanhusneuvostossa on ollut varsinaisena jäsenenä Arja 
Hakakoski ja varajäsenenä Sinikka Huovinen. 
Aira Repo on osallistunut Sampola- työryhmän kokouksiin. 
 
TIEDOTTAMINEN 
Jäsenille on ilmoitettu ajankohtaisista asioista kuukausikerhoissa ja eri 
kokoontumisissa ja ilmoituksilla Akaan Seudussa. 
Niille jäsenille , joita ei ole tavoitettu kuukausikerhoissa, on lähetetty 
tapahtumakalenteri jäsenkirjeessä. 
 
LOPUKSI 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen kuukausikerhoissa on ollut mukana 
492 osallistujaa ja muissa tapahtumissa, retkillä, kokouksissa ja 
pienkerhotoiminnassa on ollut yhteensä 1096 osallistuja eli 
yhteensä 1588 osallistujaa. 
 
Hallitus kiittää jäseniä kuluneesta toimintavuodesta ja aktiivisesta 
osallistumisesta eri tapahtumiin. Hallitus kiittää myös valittuja 
toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia osallistujia, jotka ovat  toiminnallaan 
mahdollistaneet vuoden aikana kerhojen kahvitukset, arpajaiset ja 
kaikenlaisen toteutuneen toiminnan. Toivottavasti myös tulevaisuudessa 
yhdistyksellä on aktiivisia jäseniä, jotka toiminnallaan mahdollistavat 
pirteän Ruskayhdistyksen jatkuvuuden Akaassa. 
 
HALLITUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


