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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 42. toimintavuosi. Vuodesta tulikin varsin
poikkeuksellinen kevään ja syksyn kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Kerhot toimivat kevätkaudella maaliskuun kerhopäivään asti ja
syyskuussa toiminta käynnistettiin normaalisti. Vain joulujuhlan
jouduimme peruuttamaan lokakuun lopussa tiukentuneiden
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kuukausikerhoissa kuultiin eri alojen
asiantuntijoiden esityksiä. Sekä henkisen että fyysisen kunnon
ylläpitämiseen kiinnitettiin huomiota patikkaporukan toimiessa myös
koko kesän. Tuolijumppa on otettu tauon jälkeen Tarinatuvan vakituiseksi
ohjelmaksi.
Perinteisesti olisimme osallistuneet Akaan kirkossa kirkonmäen
kahvitukseen, mutta sen sijaan lahjoitimme Akaan seurakunnan
lähetystyölle vapaaehtoista kahvikolehtia vastaavan summan.
Neljättä kertaa peräkkäin järjestettiin koko perheen ulkoilutapahtuma
tällä kertaa Viialan Luttusissa 14.10. Päävastuun tapahtumasta kantoivat
Akaan Vanhempainverkosto, Akaan kaupunki ja Akaan seurakunta. Me
osallistuimme vain lahjoittamalla kaksi kahvipakettia ja tölkin maitoa,
emmekä tällä kertaa olleet etukäteisjärjestelyissä mukana. Tapahtumaan
osallistui paljon lapsiperheitä ja myös eri ikäistä aikuisväestöä.
Toimintaa on siis 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 13.2.2020 valitsema hallitus:
Puheenjohtaja Tuulia Passila
Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Granö
Vars.jäsenet Elisa Hyytiäinen
Varajäsenet Urpu Brusila
Sirkka Kaivo-oja
Hely Jokinen
Pirjo Rantala
Seija Juuri
Liisi Uutela
Tuula Syrjälä
Pauli Wiklund
Marja-Leena Yli-Mutka
Hallitus kokoontui Sampolassa varajäsenineen vain kuusi kertaa ja
kokouksissa käsitellyistä asioista kirjattiin 116 pykälää.
Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin
Maire Lana ja Touko Sirkesalo, varalle Maire Huhtinen ja Terttu Kuoppa.
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Järjestäytymiskokouksessa 25.2. hallitus teki seuraavat henkilövalinnat:
sihteeri Pauli Wiklund, jäsensihteeri Liisi Uutela, rahastonhoitaja AnnaLiisa Granö
Yhdistyksen emäntä on Marja-Leena Yli-Mutka ja häntä ovat
lupautuneet avustamaan hallituksen jäsenet etukäteen sovituin vuoroin.
Isäntinä toimivat Matti Nykänen (kokoonkutsuja), Touko Sirkesalo ja
Jarmo Passila
Jäsenkirjurina ja -maksujen kerääjinä ovat toimineet Liisi Uutela,
Pirjo Rantala ja Malla Dunder.
Kirjanpitäjänä on ollut Pirjo Rautala.
Pankkiasioista ja laskujen maksamisesta on huolehtinut Anna-Liisa
Granö, jolla on verkkopankkioikeudet Akaan OmaSäästöpankin tiliin.
TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kohtalainen ja tuloja on saatu mm.
jäsenmaksutulojen, kahvi- ja arpatuoton muodossa, vaikka kuluneena
vuonna aikaisempia vuosia vähemmän. Kattojärjestömme Suomen
Ruskaliitto ry ei tänä vuonna ole voinut avustaa jäsenyhdistyksiä, joten
olemme saaneet avustusta ainoastaan Akaan kaupungilta 300€.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuosikokouksessa hallituksen esityksen
mukaisesti kymmenen (10) euroa/jäsen.
Akaan kaupunki vapautti kaikki vakituisesti tiloja käyttävät
vuosimaksusta (syksy 2020 ja kevät 2021) ja Sampolan käytöstä se olisi
ollut 120€.
JÄSENISTÖ
Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli 171, joista miehiä 37, naisia 122.
Näistä jäsenmaksuista vapautettuja on 12.
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 3 uutta jäsentä. Kuoleman kautta
poistui 2 jäsentä ja paikkakunnalta poismuuton tai muun syyn vuoksi 1
jäsen.
Lisäksi tammikuussa on jäsenrekisteristä poistettu ne jäsenet, jotka eivät
kahtena edellisenä vuonna ole maksaneet jäsenmaksua, yhteensä 16
jäsentä.
VARSINAINEN TOIMINTA
Kuukausikerho Sampolassa on joka kuukauden toinen torstai klo 11,
poikkeuksen tekevät kesä-, heinä- ja elokuu, jolloin ei ole kerhoa.
9.1. Vieraana Veikko Huovinen ja Antti Mero; filmi Akaan seurakunnan
500-vuotisjuhlasta, 32 henkeä
13.2. vuosikokous ja Akaan Apteekin apteekkarin Kirsi Parkkisen
tietoisku , 23 henkeä
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12.3. vierailijana erikoissairaanhoitaja Sirpa Hämäläinen aiheenaan Miten
Akaan terveyskeskus palvelee, 17 henkeä
Huhtikuun ja toukokouun tapahtumat peruutettiin tiukentuneiden
kokoontumisrajoitusten vuoksi.
10.9. Vierailijana OmaSP:n Akaan konttorista Jani Taskinen ja Hanna
Salakka, 19 henkeä
8.10. Pauli Wiklund kertoi Pispalan uittotunnelin historiasta ja
nykypäivästä, 19 henkeä
12.11. Vieraana Veikko Huovinen ja Antti Mero; katsottiin
filmit ”Isännän äänellä” ja ”Uudet kuviot”, 27 henkeä
10.12. Joulujuhla Sampolassa peruutettiin tiukentuneen
kokoontumisrajoituksen vuoksi.
Toimintavuoden aikana kuukausikerhoissa kävi yhteensä 137 henkilöä.
MATKAT, RETKET JA MUUT TAPAHTUMAT
19.-25.1. Viikon kylpylämatka Pärnuun (21)
7.3. Eino Leino pyjamassa -näytelmä Toijalan Näyttämöllä (23)
7.7. Päivän retki Kotkaan/Piellokas Oy (18)
2.8. Kirkkopyhä Pyhän Ristin kirkossa, Hattulassa (11)
11.10. ja 15.11. Vadelmavenepakolainen -näytelmä Viialan Teatterissa
(24)
Matkoille ja retkille osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 97
henkilöä.
PIENKERHOTOIMINTA
Toimintavuoden aikana ovat toimineet seuraavat kerhot:
- patikkaporukka Toijalassa (364)
- Minikerho (37) ja Tarinatupa (155)
- Ruskan lauluryhmä (19)
Toijalassa on patikoitu Liisi Uutelan ja Pirjo Rantalan 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:
• 3.1. Vapaata keskustelua Tuulian pitämän tuolijumpan jälkeen, 7
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henkeä
17.1. Tuulian tuolijumppa ja livekalamaistiaiset, 20 henkeä
7.2. Tuulian tuolijumppa ja erilaisia pelejä, 14 henkeä
21.2. Tuulian tuolijumppa ja Marjan sekä Paulin vetämä
korttibingo, 15 henkeä
6.3. Pirjon vetämän tuolijumpan jälkeen Marjatta Systä kertoi
Akann Vanhus- ja vammasineuvoston toiminnasta, 23 henkeä
4.9. Tuulian tuolijumpan jälkeen pelattii erilaisia pelejä, 12 henkeä
18.9. Sirkan tuolijumppa ja musiikkiliikuntaa koko vartalolle, 14
henkeä
2.10. Pirjon tuolijumpan jälkeen omat käsityöt ja keskustelua
paikalletulleiden aiheista, 6 henkeä
16.10. Anna-Liisan tuolijumpan jälkeen jalkahoito
omatoimisesti/Tuulia, 10 henkeä
6.11. Sirkan tuolijumpan jälkeen vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina
Salminen kertoi toimenkuvastaan ja tulevaisuuden suunnitelmista,
19 henkeä.
20.11. Tuulian tuolijumpan jälkeen Raija Kilpiön vetämät
verkkaritanssit, 15 henkeä

Minikerhon retkiä on olleet
27.2. perinteinen laskiasiretki Riisikkalan Tapiolan kodalle Vilppaiden
toimiessa taas isäntinä (10)
13.3. retki Tampereen taidemuseoon ja Galleria Saskiaan (9)
24.9. Kotiseuturetki Salantiin Vilppaiden opastuksella, Suomen suurin
metsälehmus (9)
Pienkerhoihin osallistui toimintavuoden aikana yhteensä 575 henkilöä.
MUISTAMISET
”Pyöreitä” vuosia täyttäneitä jäseniä muistettiin tänäkin vuonna itse
askarrelluilla onnittelukorteilla ja edesmenneiden muistoa kunnioitettiin
adressilla.
EDUSTUKSET
Suomen Ruskaliitto ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut Tuulia
Passila ja varajäsenenä Touko Sirkesalo.
Akaan vanhus- ja vammaisneuvostossa varsinaisena jäsenenä on ollut
Marjatta Systä. Tuulia Passila on ollut hiljaiseloa viettävän Sampolatyöryhmän jäsen ja liiton edustajakokoukseen 18.3. Helsinkiin valittiin
liiton suosituksen mukaisesti vain yksi edustaja. Yhdistystä edusti
kokouksessa Pauli Wiklund ja hän käytti koko yhdistyksen äänimäärää
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(2). Kokous jouduttiin kuitenkin muuttamaan etäkokoukseksi ja Pauli
toimi kokouksen puheenjohtajana ja Tuulia Passila sihteerinä.
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.
Jäsenkirje on julkaistu hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.
Lisäksi tekstiviestein ja sähköpostilla on tiedotettu pienkerhotoiminnasta
ja matkoista.
LOPUKSI
Hallitus kiittää jäseniä kuluneesta toimintavuodesta. Erityiskiitoksen
saavat toimihenkilöt ja talkoolaiset, jotka ovat ennakkoluulottomasti
mahdollistaneet vuoden aikana kerhojen kahvitukset, arpajaiset ja muun
toteutuneen toiminnan. Tämä vuosi on taas kerran osoittanut, että
yhdistyksellä on edelleen aktiivisia jäseniä, jotka mahdollistavat vireän
toiminnan Akaan seudulla.
HALLITUS

