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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
YLEISTÄ
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 38. 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.
Yhdistyksellä on nyt myös avain Sampolan tekniseen tilaan, jossa
säilytetään myös induktiosilmukan laitteistoa ja voimme hyödyntää myös
sitä tapahtumissamme. Avain on puheenjohtajan hallussa.
Perinteisesti osallistuimme Akaan kirkossa kirkonmäen
kahvitukseen su 3.7. ja kahvikolehti tilitettiin lyhentämättömänä
Akaan seurakunnan lähetystyölle.
AkaaSeuran järjestämässä Jaakonpäiväntapahtumassa 25.7. olimme
pitämässä puffettia juhlaväelle.
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 11.2.2016 valitsema hallitus:
Puheenjohtaja Tuulia Passila
Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Granö
Vars.jäsenet Elisa Hyytiäinen
Varajäsenet
Anja Ilmanen
Mirjami Joensivu
Seija Juuri
Sirkka Kaivo-oja
Risto Rantala
Pirjo Rantala
Anneli Saarela
Liisi Uutela
Tuula Syrjälä
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, rahastonhoitaja AnnaLiisa Granö
Hallitus kokoontui pääsääntöisesti Sampolassa varajäsenineen yhdeksän
kertaa ja kokouksissa käsitellyistä asioista kirjattiin 138 pykälää.
Syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin poikkeuksellisesti MV-
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Maalaus Oy:n toimistolla Hämeenlinnassa ti 23.8. klo 10. Yrityksen
toimintaa esitteli kokouksen aluksi toimitusjohtaja Mika Uutela.
Yhdistyksen emäntänä on toiminut Malla Dunder ja hallituksen jäsenet
ovat vuorollaan avustaneet kerhopäivien kahvitusvalmisteluissa.
Isäntinä jatkavat Risto Rantala, Matti Nykänen ja Seppo Valkama.
Jäsenkirjurina ja maksujen kerääjinä ovat toimineet Liisi Uutela
ja Hely Jokinen sekä Pirjo Rantala.
Kirjanpitäjänä on toiminut Pirjo Rautala.
Pankkiasioista ja laskujen maksamisesta on huolehtinut Anna-Liisa
Granö, jolla on verkkopankkioikeudet Oma SP, Akaan konttoriin.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vahvistunut huomattavasti
kuluneena toimintavuonna. Ruskaliiton jäsenyhdistysten levinmatka jäi
plussalle, sillä Hotelli Levitunturi ei velottanut yhden hengen
majoituskuluja ollenkaan (matkanvetäjä) ja matkalla nautitut ateriat olivat
myös odotettua edullisemmat. Tuloja yhdistys on saanut jäsenmaksujen
lisäksi mm. arpojen myynnistä. Avustusta on saatu Suomen Ruskaliitto
ry:ltä ja Akaan kaupungilta. Kaupunki tosin peri yhdistykseltä 120€
käyttömaksuna Sampolan vakiovuoroista.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti kymmenen
(10) euroa/jäsen.
JÄSENISTÖ
Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 207, joista miehiä 51 ja naisia 156 ja
jäsenmaksuista vapautettuja 25.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 uutta jäsentä. Kuoleman kautta
poistui 7 jäsentä ja muutoin erosi 5 jäsentä.
VARSINAINEN TOIMINTA
Kuukausikerho on Sampolassa joka kuukauden toinen torstai klo 11.
Kesä-, heinä- ja elokuussa pidetään kuitenkin taukoa.
14.1. vieraana tietokirjailija, VTT, Kimmo Kiljunen. Aiheena taitettu
indeksi eläkkeiden perustana. - (59)
11.2. Vuosikokous - (20)
10.3. vieraana Kokkovuoren haulikkoampujat simultaanilaitteineen.
Ratamestari ja viisi muuta aktiivia opastamassa. - (30)
14.4. vierailijana Apukauppa Eeva Laakso, Lempäälästä. Aiheena arjen
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apuvälineet. – (40)
12.5. klo 13 Yhdistyksen kevätjuhla – (52)
15.9. Tutustutaan Pekka Vilppaan opastuksella Riisikkalan Lintumaalla
sijaitsevaan Piimaahan, joka on entinen avolouhos - (25)
13.10. Viialan VPK/palomestari Pentti Tuominen. Aiheena kodin
paloturvallisuus, vanha ja nykyinen varustus. (25)
10.11. Tuolijumppaa, yhteislaulua ja naurujoogaa (24)
8.12. Perinteinen joulujuhla Sampolassa klo 11. (48)
Toimintavuoden aikana kuukausikerhoissa kävi yhteensä 323 henkilöä.
MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT 2016
9.2. Perinteinen laskiasretki Riisikkalan Tapiolan kodalle (12)
19.4. Tutustuimme Mediapolikseen Tampereen Tohlopissa (15)
23.7. Lauantain toivotut -konsertti Valkeakosken kesäteatterilla (50)
14.8. Kirkkopyhä Metsäkansan kirkossa klo 18 (19)
5.-8.9. Ruskaliiton kanssa yhteinen levinmatka (21)
24.9. Kultalampi-näytelmä Hämeenlinnan kaupunginteatterissa (50)
27.11. Arja Korisevan joulukonsertti Urjalan kirkossa (30)
Matkoille ja retkille osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 197
henkilöä.
PIENKERHOTOIMINTA
Toimintavuoden aikana ovat toimineet seuraavat kerhot:
- patikkaporukat Toijalassa (255) ja Viialassa (646)
- Minikerho ja Tarinatupa (36) ja (146)
- Ruskan lauluryhmä (8)
Toijalassa on patikoitu Liisi Uutelan, Pirjo Rantalan ja Malla Dunderin
johdolla, Minikerhon ohjelmaa suunnittelivat Liisi Uutela ja Pirjo
Rantala sekä Malla Dunder.
Matkatiimin vetäjäksi valittiin Elisa Hyytiäinen ja jäseniksi Sirkka Kaivooja, Anneli Saarela sekä Tuula Syrjälä.
Tarinatuvan aiheet ja kulloinenkin vastuuhenkilö on päätetty hallituksessa
ja se on kokoontunut vaihtelevasti joka kuukauden I ja III perjantai
erilaisten aiheiden merkeissä. Virkkausprojektiksi valittiin Tuula Syrjälän
ehdotuksesta jo viime vuoden syksyllä keinutuolinpeitto, jota alettiin
koota neliöistä. Tuula hankki mieleisensä langat ja kaikki halukkaat
saivat osallistua virkkaukseen. Peiton kokosi ja viimeisteli kevätkauden
lopulla Malla Dunder. Paloja valmistui niin runsaasti, että niistä Malla
kokosi myös sohvatyynyn.
Tarinatupien aiheet:
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• 15.1. Heikki Nevala kertoi eräoppaan työstä
• 5.2. Proviisori Mirka Niskanen Akaan Apteekista/Kelan
korvausmenettelyn muutokset
• 19.2. Laskiaisperinteet/Malla
• 4.3. Muisteltiin lapsena tehtyjä työtehtäviä
• 18.3. Mistä huomaat kuulosi heikentyneen?/Mervi Sundell ja Riitta
Suominen Akaan Kuulo ry:stä
• 1.4. Aprillipäivän perinteitä ja Turun retken terveiset
• 15.4. Tunnusteluja oman kirjallisuuspiirin aloittamiseksi
• 20.5. Puutarhan ja parvekkeen kukat/puutarhuri Pirjo Stykki
Silpakan puutarhalta
• 16.9. Vapaata tarinointia
• 6.10. Levin matkan muistelua
• 21.10. Nainen ja itä-auto/Sirkka Kaivo-oja
• 18.11. Toijalan vanhat postikortit/Pekka Vilpas
Viialan Kävellen kuntoa –ryhmän yhteyshenkilönä on toiminut Ritva
Lintula. Lauluryhmän vetäjänä on ollut Tuulia Passila.
Toijalan patikkaporukka on tiistaisen patikoinnin lisäksi vieraillut 11.4.
Jutikkalan lintutornilla.
Minikerhon tutustumiskohteita ovat olleet 8.3. nukkekotinäyttely
Tampereen Verkarannassa (6), 29.3. Aboa Vetus Turussa (6) ja
22.11. Opastuskierros Tampereen Teatteriin ”Kurkista kulisseihin ja
tutustu teatterin tekemiseen” (9). Lisäksi tutustuttu paikallisiin
näyttelyihin Akaan kirjastossa ja Taitotalo Laaksolassa. (15)
Pienkerhoihin osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 1091 henkilöä.
MUISTAMISET
”Pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä muistettiin itse askarrelluilla
onnittelukorteilla ja edesmenneitten jäsenten muistoa kunnioitettiin
adressilla.
EDUSTUKSET
Ruskaliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Tuulia Passila ja
varajäsenenä Touko Sirkesalo.
Akaan kaupungin vuonna 2014 perustettuun vanhusneuvostoon on valittu
varsinaiseksi jäseneksi Marjatta Systä ja edustus jatkui myös vuonna
2016.
Ruskaliiton edustajakokoukseen 17.3. Seinäjoelle valittiin yhdistyksen
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edustajiksi Liisi Uutela, Malla Dunder ja Seija Juuri.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenille on kerrottu ajankohtaisista asioista kuukausikerhoissa ja eri
kokoontumisissa sekä Akaan Seudun maksullisella MeNyt -palstalla.
Tapahtumista ja toiminnasta on kerrottu myös kotisivuilla, joiden
ajantasaisuudesta on huolehtinut Tuulia Passila ja sivuja on päivittänyt
Arto Mantela.
Huhtikuussa laadittu jäsenkirje postitettiin kaikille jäsenille. Lisäksi
jäsenistölle on sähköpostilla sekä tekstiviestillä lähetetty tiedotteita
erityisesti pienkerhotoiminnasta ja retkistä.
LOPUKSI
Hallitus kiittää kuluneesta toimintavuodesta jäseniä ja valittuja
toimihenkilöitä ja vapaaehtoisia osallistujia, jotka ovat toiminnallaan
mahdollistaneet vuoden aikana kerhojen kahvitukset, arpajaiset ja muun
toteutuneen toiminnan. Toivottavasti myös tulevaisuudessa yhdistyksellä
on yhtä aktiivisia jäseniä, jotka mahdollistavat vireän toiminnan Akaan
seudulla.
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