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Akaan Seudun Ruskat ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
YLEISTÄ
Vuosi 2014 oli yhdistyksen 36. toimintavuosi. Toiminta jatkui pääosin
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 patikkaretkiä ja
tutustumalla taide - ja ym. näyttelyihin. Osallistuimme myös Ruskaliitto
ry:n 40-vuotisjuhlaristeilylle 24.-26.3. sekä saimme järjestää Lastumäen
koululla pidetyn Akaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan kahvituksen.
Perinteisesti olimme myös Akaan kirkossa kahvittamassa kirkkoväkeä su
8.6. Lions Club Toijala/Arvo Ylppö järjesti 22.11. tänäkin vuonna
joulumyyjäiset, joihin osallistuimme toisen kerran. Kerroimme
tapahtumassa toiminnastamme, jaoimme tiedotteita, jäsenlomakkeita,
Ruskaliiton juhlalehtiä ja myimme arpoja. Arpalkintona oli herkkukori,
jonka voitti Anja Laaki.
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 Seniorituvalla Akaassa.
HALLINTO
Vuosikokouksen 13.2.2014 valitsema hallitus:
Puheenjohtaja Tuulia Passila

Varapuheenjohtaja Ulla Eerola

Vars.jäsenet

Varajäsenet

Anna-Liisa Granö

Elisa Hyytiäinen

Mirjami Joensivu

Anja Ilmanen

Sirkka Kaivo-oja

Seija Juuri

Juhani Nurmo

Pirjo Rantala

Liisi Uutela

Tuula Syrjälä
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Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin
Maire Lana ja Touko Sirkesalo, varalle Maire Huhtinen ja Terttu Kuoppa.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus teki seuraavat henkilövalinnat:
Sihteeri Tuulia Passila
Jäsensihteeri Liisi Uutela
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja
kokouksissa käsitellyistä asioista kirjattiin 139 pykälää. Hallitus
kokoontui varajäsenineen.
Yhdistyksen emäntänä on toiminut Malla Dunder ja häntä ovat
lupautuneet avustamaan Anja Ilmanen, Ulla Eerola, Liisi Uutela, AnnaLiisa Granö ja Sirkka Kaivo-oja. Myös muut jäsenet ovat olleet
tarvittaessa apuna.
Isäntinä jatkavat Seppo Valkama ja Juhani Nurmo.
Jäsenkirjurina ja maksujen kerääjinä ovat toimineet Liisi Uutela
ja Hely Jokinen.
Kirjanpitäjänä on toiminut Pirjo Rautala.
Pankkiasioista ja laskujen maksamisesta on huolehtinut Anna-Liisa
Granö, jolla on verkkopankkioikeudet Akaan Kantapankkiin/Oma SP.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja tuloja on saatu
jäsenmaksutulojen, kahvi- ja arpatuoton sekä kaupungin avustuksen
lisäksi myös Ruskaliitosta 40-vuotisjuhlavuoden ansiosta kaksinkertainen
toiminta-avustus. Kesällä Toijalan Sataman Kesäteatterista ostettu koko
näytös ”Lemmenhotelli Mimosan Hipiä” –esityksestä onnistui myös
erinomaisesti ja kaikki 180 lippua myytiin suurelta osin hallituksen
aktiivisuuden ansiosta.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin kymmenen (10) euroa/jäsen.
JÄSENISTÖ
Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 217, joista miehiä 53 ja naisia 164 ja
jäsenmaksuista vapautettuja 33.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 8 jäsentä. Kuoleman kautta poistui 6
jäsentä ja muutoin 4 jäsentä.
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VARSINAINEN TOIMINTA
Kuukausikerho Sampolassa joka kuukauden toinen torstai klo 11, paitsi
kesä-, heinä- ja elokuussa:
9.1. vieraana psykologi Eeva-Marja Lee, Tampereen
työterveyslaitokselta, aihe: Henkinen hyvinvointi - (24)
13.2. Vuosikokous - (15)
13.3. Naurojooga ”Naurun parantava voima ja harjoituksia kotikäyttöön”.
- (33)
Tiistaina 15.4. klo 14 vierailimme Toijalan Yhteiskoululla, oppaana
kotitalousopettaja Kirsi Sakala – (15)
8.5. Yhdistyksen kevätjuhla – (40)
11.9. Matkakertomuksia. Katseltavana Eila Palosen monilta Ruskan
matkoilta kokoamat leikekirjat, jotka hän on lahjoittanut yhdistykselle.
(23)
9.10. vieraana opetusneuvo Veikko Matinolli ja puoliso Eila Jakovuori,
aiheena kuppikivet ja niiden historia. (27)
13.11. vieraana lakimies Laura Hovila Kantapankista, aiheenaan
edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus. (30)
11.12. Joulujuhla Sampolassa klo 11. (55)
Toimintavuoden aikana kuukausikerhoissa kävi yhteensä 262 henkilöä.
MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT 2014
18.1. ”Kukkaistyttö” Viialan Teatterissa (29)
1.2. ”Parasta ennen” Tampereen Työväenteatteri (8)
4.3. Perinteinen laskiasiretki Heikki Koiviston laavulle (15)
9.3. ”Harmaat pantterit” Toijalan Näyttämöllä (20)
24.-26.3. Ruskaliiton 40-vuotis juhlaristeily Helsinki – Tukholma (11 )
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8.6. Kirkonmäen kahvitus Akaan kirkossa (11)
15.6. ”Lemmenhotelli Mimosan Hipiä” Toijalan Näyttämön kesäteatteri
(180)
13.7. Kirkkopyhä Kalvolan kirkossa (16)
18.9. Opastettu retki Rapolanharjulle Sääksmäelle (12)
14.11. ”Diivat” Viialan Teatterissa (10)
Matkoille ja retkille osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 312
henkilöä.
PIENKERHOTOIMINTA
Toimintavuoden aikana ovat toimineet seuraavat kerhot:
- patikkaporukat Toijalassa ja Viialassa (114) ja (646)
- Minikerho ja Tarinatupa (28) ja (64)
- Ruskan lauluryhmä (8)
Toijalassa on patikoitu Liisi Uutelan ja Malla Dunderin kanssa,
Minikerhon ohjelmaa suunnittelivat Liisi Uutela ja Ulla Eerola.
Tarinatuvan aiheet ja kulloinenkin vastuuhenkilö on päätettu hallituksessa
ja se on kokoontunut vaihtelevasti joka kuukauden I ja III perjantai
erilaisten aiheiden merkeissä. Loppuvuonna aloitimme palapeittojen
valmistuksen, johon käytimme Ruskaliitolta saamaamme juhlarahaa.
Peitot luovutetaan vuoden 2015 aikana Akaan vanhainkoteihin.
Viialan Kävellen kuntoa –ryhmän yhteyshenkilönä on toiminut Ritva
Lintula. Lauluryhmän vetäjänä on ollut Tuulia Passila.
Minikerhon tutustumiskohteita ovat olleet 20.1. Perinne kohtaa modernin
– näyttely Tampereen Verkarannassa (5), 23.3. ”Tarkastaja tulee”
Lempäärän Nuorisoseuran Näyttämö (10), 20.10. Postimuseo Vapriikissa
Tampereella (4) ja 19.11. Tutustuminen Finlean puotiin Toijalassa (9).
Pienkerhoihin osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 860 henkilöä.
MUISTAMISET
”Pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä muistettiin itse askarrelluilla
onnittelukorteilla ja edesmenneiden muistoa kunnioitettiin adresilla.
EDUSTUKSET
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Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Tuulia Passila ja
varajäsenenä Touko Sirkesalo.
Akaan kaupungin vanhusneuvostoon on 2014 vuonna valittu
varsinaiseksi jäsenenksi Marjatta Systä.
Tuulia Passila on ollut Sampola- työryhmän jäsen ja
Ruskaliiton edustajakokoukseen 24.3. Helsinkiin valittiin yhdistyksen
edustajiksi Ulla Eerola, Jutta Metsiö ja Liisi Uutela.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenille on kerrottu ajankohtaisista asioista kuukausikerhoissa ja eri
kokoontumisissa sekä Akaan Seudun Yhdistykset toimivat –palstalla.
Tapahtumista ja toiminnasta on voinut lukea myös kotisivuilta, joiden
ajantasaisuudesta on huolehtinut Tuulia Passila ja sivuja on päivittänyt
Arto Mantela.
Kaikille jäsenille lähetettiin 22.4. päivätty jäsenkirje, jonka mukana meni
toimintasuunnitelma 2014 ja Ruskaliiton 40-vuotisjuhlalehti.
LOPUKSI
Hallitus kiittää jäseniä kuluneesta toimintavuodesta ja 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

