Akaan Seudun Ruskat ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 40. 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.
Yhdistys juhli syntymäpäivää sunnuntaina 14.10. Toijalan Sampolassa.
Kutsuja juhlaan lähetettiin Suomen Ruskaliiton jäsenyhdistyksiin sekä
paikallisesti toimiville yhteistyökumppaneille. Juhlaan osallistui n. 80
henkeä ja Akaan seurakunta, Akaan kaupunki sekä Suomen Ruskaliitto ry
toivat tervehdyksensä juhlaamme. Kutsuvieraiksi kutsuttiin aktiivisia
hallituksessa ja muissa tehtävissä aiemmin toimineita jäseniä, joista
kutsun oli vastaanottanut seitsemän henkeä. Juhlan päätyttyä veimme
edesmenneiden puheenjohtajien Eino Knuutilan ja Arja Leskisen
muistokukat Akaan hautausmaalle.
Perinteisesti osallistuimme Akaan kirkossa kirkonmäen kahvitukseen su
22.7., jonka kahvitulot menivät lyhentämättömänä Akaan seurakunnan
lähetystyölle.
Lions Club Toijala/Arvo Ylppö järjesti Lastumäen koululla la 24.11.
klo 9-13 perinteiset joulumyyjäiset, joihin osallistuimme jo
kuudennen kerran. Kerroimme tapahtumassa toiminnastamme,
jaoimme yhdistyksen esitteitä, jäsenlomakkeita ja myimme arpoja.
Myyjäisissä ahkeroivat Tuula, Hely, Malla, Pirjo, Liisi ja Tuulia.
Arpavoitoiksi olimme hankkineet vapaalippuja Toijalan Näyttämön
Havannan kuu -esitykseen ja Viialan teatterin Elävän tarkoitus näytelmään. Teatterilipun voittivat Olavi Kaikkonen, Teija Rämö ja
Sirpa Merisalo.
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.
HALLINTO
Vuosikokouksen 8.2.2018 valitsema hallitus:
Puheenjohtaja Tuulia Passila
Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Granö
Vars.jäsenet Elisa Hyytiäinen
Varajäsenet Anja Ilmanen
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Mirjami Joensivu
Sirkka Kaivo-oja
Pirjo Rantala
Liisi Uutela
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Hely Jokinen
Seija Juuri
Risto Rantala
Tuula Syrjälä

Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin
Maire Lana ja Touko Sirkesalo, varalle Maire Huhtinen ja Terttu Kuoppa.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus teki seuraavat henkilövalinnat:
kokoussihteeri Tuulia Passila, jäsensihteeri Liisi Uutela, rahastonhoitaja
Anna-Liisa Granö
Hallitus kokoontui Sampolassa varajäsenineen yhdeksän kertaa ja
kokouksissa käsitellyistä asioista kirjattiin 146 pykälää.
Yhdistyksen emäntänä on toiminut Malla Dunder ja häntä ovat
lupautuneet avustamaan hallituksen jäsenet etukäteen sovituin vuoroin.
Isäntinä jatkavat Risto Rantala (kokoonkutsuja), Matti Nykänen, Touko
Sirkesalo ja Jarmo Passila
Jäsenkirjurina ja maksujen kerääjinä ovat toimineet Liisi Uutela, Pirjo
Rantala ja Hely Jokinen.
Kirjanpitäjänä on toiminut Pirjo Rautala.
Pankkiasioista ja laskujen maksamisesta on huolehtinut Anna-Liisa
Granö, jolla on verkkopankkioikeudet Akaan Oma Säästöpankin tiliin.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja tuloja on saatu mm.
jäsenmaksutulojen, kahvi- ja arpatuoton muodossa. Kattojärjestömme
Suomen Ruskaliitto ry ja Akaan kaupunki ovat avustaneet yhdistystä.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti kymmenen
(10) euroa/jäsen.
Akaan kaupunki velottaa parin edellisen vuoden tapaan Sampolan
käytöstä vuosimaksun, joka tänä vuonna on yhdistyksellemme 120 euroa.
JÄSENISTÖ
Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 184 , joista miehiä 41, naisia 143.
Näistä jäsenmaksuista vapautettuja 14.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 12 uutta jäsentä. Kuoleman kautta
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poistui 10 jäsentä ja paikkakunnalta poismuuton tai muun syyn vuoksi 2
jäsentä.
Lisäksi tammikuussa on jäsenrekisteristä poistettu ne jäsenet, jotka eivät
kahtena edellisenä vuonna ole maksaneet jäsenmaksua.
VARSINAINEN TOIMINTA
Kuukausikerho Sampolassa on joka kuukauden toinen torstai klo 11,
poikkeuksen tekevät kesä-, heinä- ja elokuu, jolloin ei ole kerhoa.
11.1. arjen apuvälineitä oli esittelemässä Eeva Laakso/Apukauppa Eeva
Laakso, Lempääläa, 24 henkeä
8.2. vuosikokous ja Marjut Takasen tietoisku ”Asumisyksiköihin jako ja
asumiskustannukset”, 25 henkeä
8.3. vierailijana Leena Antila aiheenaan ”Selviääkö ihmiskunta?”, 22
henkeä
12.4. vierailijana Veikko Huovinen kertomassa kokemuksiaan sotalapsena
olosta pohjoismaissa, 30 henkeä
4.5. Yhdistyksen kevätjuhla Sampolassa, 39 henkeä
13.9. Aila Laaksonen kertoi Thaimaanmatkastaan, 23 henkeä
11.10. Osmo Korpela hanureineen oli säestämässä yhteislauluja, 23
henkeä
8.11. vierailijana Veikko Huovinen näyttämässä tekemiään lyhytelokuvia.
28 henkeä
13.12. Joulujuhla Sampolassa, 58 henkeä
Toimintavuoden aikana kuukausikerhoissa kävi yhteensä 214 henkilöä.
MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT
14.-20.1. Viikon kylpylämatka Pärnuun (11)
24.5 Someron kartanokierros (41)
15.7. Koijärven kirkkopyhä (8)
22.7. Kirkonmäen kahvitus Akaan kirkossa (40)
25.7. Jaakonpäivän puffetti (10)
19.-21.8. Ahvenanmaan retki (24)
30.8. kotiseuturetki Anja ja Pekka Vilppaan opastuksella (20)
21.-26.10. Työt takana -tuettu loma Härmän kylpylässä (25)
Matkoille ja retkille osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 179
henkilöä.
PIENKERHOTOIMINTA
Toimintavuoden aikana ovat toimineet seuraavat kerhot:
- patikkaporukka Toijalassa (364)
- Minikerho (34) ja Tarinatupa (121)
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- Ruskan lauluryhmä (20)
Toijalassa on patikoitu Liisi Uutelan ja Malla Dunderin kanssa,
Minikerhon ohjelmaa suunnittelivat Liisi Uutela, Pirjo Rantala ja Malla
Dunder.
Matkatiimin vetäjäksi valittiin Elisa Hyytiäinen ja jäseniksi Sirkka Kaivooja, Tuula Syrjälä sekä Hely Jokinen.
Tarinatuvan aiheet ja kulloinenkin vastuuhenkilö on päätetty hallituksessa
ja se on kokoontunut vaihtelevasti joka kuukauden I ja III perjantai
erilaisten aiheiden merkeissä.
Tarinatupien aiheita:
• 19.1. Vanhat koulukäsityöt aiheena ja näytillä, 10 henkeä
• 2.2. Vanhat lauluvihkot ja -kirjat, 7 henkeä
• 16.2. Lauloimme Ruskien vihkoista entisajan lauluja, 11 henkeä
• 2.3. Vapaata seurustelua ja omat käsityöt, 6 henkeä
• 16.3. Pääsiäisajan tarinoita, 12 henkeä
• 6.4. Anja Ilmasen perinnekäsitöitä ja vanhasta uutta, 14 henkeä
• 20.4. Sananlaskut ja sanonnat, 9 henkeä
• 7. ja 21.9. tapahtumien ideointia Aila Meron alustuksen pohjalta,
18 henkeä
• 5.10. uusia ja vanhoja koululaisvitsejä, 8 henkeä
• 16.11. kätilö Lea Heikkilä kertoo työstään Akaan seudulla, 16
henkeä
• 7.12. aiheena juhlat ja niihin valmistautuminen, 10 henkeä.
Minikerhon retkiä on olleet 13.2. Perinteinen laskiasiretki Riisikkalan
Tapiolan kodalle (13), kaksi käyntiä Leijona-laavulla Junkkarissa (14 )
sekä retki Rapolanharjulle (7).
Patikkaporukka on lisäksi 24.7. Lempäälän kirkossa ja kahvila Siirissä
(8).
Pienkerhoihin osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 547 henkilöä.
MUISTAMISET
”Pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä muistettiin itse askarrelluilla
onnittelukorteilla ja edesmenneiden muistoa kunnioitettiin adressilla.
Huomioimme myös Toijalan Eläkkeensaajat ry:n 45-vuotisjuhlan 18.4.
Sampolassa järjestettyyn juhlaan yhdistyksemme tervehdyksen veivät
puheenjohtaja Tuulia Passila ja hallituksen jäsen Seija Juuri.
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EDUSTUKSET
Suomen Ruskaliitto ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Tuulia
Passila ja varajäsenenä Touko Sirkesalo.
Tuulia Passila on ollut hiljaiseloa viettävän Sampola- työryhmän jäsen ja
liiton edustajakokoukseen 15.3. Helsinkiin valittiin liiton suosituksen
mukaisesti vain yksi edustaja. Yhdistystä edusti kokouksessa Malla
Dunder ja hän käytti koko äänimäärää (2).
TIEDOTTAMINEN
Jäsenille on kerrottu ajankohtaisista asioista kuukausikerhoissa ja eri
kokoontumisissa sekä Akaan Seudun maksullisella MeNyt –palstalla.
Tapahtumista ja toiminnasta on voinut lukea myös kotisivuilta, joiden
ajantasaisuudesta on huolehtinut Tuulia Passila ja sivuja on päivittänyt
Arto Mantela.
Yksi jäsenkirje lähetettiin ja tekstiviestillä on tiedotettu erityisesti
pienkerhotoiminnasta.
LOPUKSI
Hallitus kiittää jäseniä kuluneesta toimintavuodesta ja valittuja
toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia osallistujia, jotka ovat toiminnallaan
mahdollistaneet vuoden aikana kerhojen kahvitukset, arpajaiset ja muun
toteutuneen toiminnan. Tämä vuosi on taas osoittanut, että yhdistyksellä
on edelleen aktiivisia jäseniä, jotka mahdollistavat vireän toiminnan
Akaan seudulla.
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