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Toimintakertomus 2014
Yleistä
Perinteitä noudattaen aloitimme 50-vuotis juhlavuotemme. Jo edellisenä syksynä
olimme asettaneet juhlatoimikunnan, joka alkoi kehitellä puitteita juhlalle. Missä,
milloin ja keiden kanssa. Normaali kerhotoimintamme jatkui Metsonkodin juhlasalissa. Kokoonnuimme kevät- ja syyskaudella viettäen pitkän kesäloman. Lisä aktiviteettia saimme Eläkeläiset ry:n aluejärjestön liikuntapäivän järjestämisestä, kaikki
meni hyvin, talkoohenkeä löytyi runsain mitoin ja saimme kiitosta järjestelyistä. Syksyllä osallistuimme Vantaan kaupungin tiedotustilaisuuteen ja saimme kuulla, että
muutto on edessä heti joulukuun puolivälissä. Olimme jo ajoissa kartoittaneet järjestötiloja Korson keskustassa ja päädyimme Seurakuntakoti Mikaeliin, Mikkolassa.
Kerhotoiminta
Viikkokerho kokoontui keskiviikkoisin keväällä 11 kertaa ja syksyllä samoin. Kerhoissa vieraili useita henkilöitä; mm. terveysmaailman tuote-esittelijä, Uudenmaan
aluejärjestön puheenjohtaja Heimo Liimatainen, kansanedustaja Annika Lapintie ja
Kari Kuulas Keravalta. Käsitöitä ja askartelua harrastimme 8 kertaa, sekä pelasimme
boggiaa ja bingoa, josta saimme rahaa käteiskassaan. Näytelmäkerho aloitti kokoontumiset jo keväällä juhlanäytelmää varten ja harjoitteli 10 kertaa. Lentopallokerholaiset
pelasivat keskiviikkoisin Korson koulun 2 puolella lukukauden toiminta-aikana. Olavi
järjesti kesäloman aikana mölkkyä Ankkalammella 11 kertaa ja aina oli kahvit termarissa tarjolla.
Kuoro
Simo Ronkainen harjoitteli maanantaisin kuoron kanssa 11 kertaa keväällä ja syksyllä
10 kertaa, ollen yhden kuorokerran Kuntorannassa opiskelemassa Porin Kulttuuri- ja
retkeilypäivien ohjelmistoa. Kuoro esiintyi kerhomme tilaisuuksissa, äitienpäivälounaalla, 50-vuotis juhlassa laulaen ja suurena osana näytelmässä. Puurojuhlan yhteydessä kuoro vieraili Metsonkodin osastoilla, vieden joulutervehdyksen kodin asukkaille. Simo ja kuoro esittivät joulupukki laulun ja Simo jakoi lahjat juhlaan osallistujille.
Retket, matkat ja kulttuuri
Helmikuun alussa olimme Sipoon teatterissa suurella joukolla, 18 henkeä ja loppukuussa Keravan Eläkeläisten vieraana 15 henkeä. Tekniikka kiinnosti kolmea henkilöä
heidän vieraillessa Vuosaaren voimalassa. Huhtikuun puolivälissä kävimme Järvenpään Eläkeläisten vieraana, 5 henkeä, loppukuusta olimme Puistokulman 50-vuotiskonsertissa, 10 henkeä. Kesäloman alussa kävimme Fazerilassa, mukana 15 henkeä.
Syyskausi alkoi Sipoon kesäteatteri vierailulla, mutta mukaan ehti vain 5 henkeä.
Hyrylän mölkkyhaasteeseen vastasimme 7 hengen joukolla ja iloista iltapäivää Hakunilassa viettivät Olavi ja Simo.Matkavastaavien tapaaminen ja kiertoajelu Lapissa oli
syyskuun loppupuolella, siihen osallistui Tepa ja Mirja. Lokakuussa Tytyrin kaivokseen tutustui 5 henkeä ja Sirkka-Liisa Kivelän luentoa Foibessa oli kuulemassa 7 henkilöä. Vanhustenviikon juhlaan Myyrmäessä osallistui Maj-Britt ja Mirja.
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Vielä ehdimme Kulttuuritalon joulukonserttiin 5 hengen joukolla.
Kurssit
Uudenmaan aluejärjestön ”Eläkeläisyhdistys lähidemokratian tukena” kurssilla oli
Olavi ja Mirja. Sirkka-Liisa suoritti hygienia passin, lähinnä liikuntapäivää varten, sillä muuten emme olisi päässeet Metsäpirtin keittiöön. Tarvitsemme sitä kyllä omienkin
tilaisuuksien järjestelyissä. Eläkeläisten koulutus” Osastojen ja aluejärjestön yhteistyön kehittämisestä” opiskeli Olavi. Tulevaisuutta ajatellen Tepa osallistui matkavastaavien peruskurssille Kuntorannassa maaliskuussa. Puistokulman järjestökurssille
osallistui Tepa ja Mirja huhtikuun alussa. Marraskuussa Simo oli Kuntorannassa Porin
Kulttuuri- ja retkeilypäivien musiikkikurssilla.
Tiedotus
Netissä toimivat kotisivumme ovat ahkerassa käytössä, siellä kerromme normaalit
viikkotapahtumat. Kevät- ja syyskokous kutsut ilmoitimme Eläkeläiset lehdessä. Tänä
vuonna lähetimme kaksi jäsenkirjettä, koska halusimme aktivoida jäseniä liikuntapäivän sekä 50-vuotisjuhlan vuoksi. Kutsut näihin tilaisuuksiin lähetettiin kirjeenä sekä
sähköpostilla. 50-vuotisjuhlista ilmoitimme myös liikkeiden ja kaupungin ilmoitustauluilla, sillä alueraha-avustus vaati yleistä ja avointa tilaisuutta.
Juhlat
Tänä vuonna emme järjestäneet kevät- ja syysjuhlaa , sillä halusimme panostaa tarmomme 50-vuotisjuhlaan. Korson Aadassa nautimme äitienpäivälounaan, joka oli
maukas, kuten tiesimmekin. Mukana oli 30 henkeä ja kuulimme puheenjohtajamme
Bo'n puheen sekä Simon johdolla miesten serenaadin äideille. 50-vuotisjuhlaa vietimme Metsonkodin juhlasalissa lokakuun 22 päivä. Vieraana oli kutsuttuja lähi yhdistysten edustajia. Juhlapuhujana oli Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö ja Vantaan tervehdyksen toi kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja
Tapani Mäkinen. Pirkko Laaksonen luki kirjoittamansa 5 vuoden historiikin, joka on
lisäystä aikaisemmin kirjoitettuihin 45- ja 40-vuotishistoriikkeihin. Ohjelmistossa oli
kuorolaulua, yksinlaulua, lausuntaa, sketsi sekä näytelmä ” Nuoruus muistoja”.
Puurojuhlaan päätimme syyskauden sekä pitkän toimintakauden Metsonkodissa.
Kokoukset
Pidimme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Jäsenten osallistuminen voisi olla
ahkerampaa. Johtokunta kokoontui 9 kertaa.
Jäsenistö
Joulukuussa 2014 jäseniä oli 70, pari oli eronnut joulukuun aikana. Neljä ei ollut maksanut jäsenmaksuaan, joten seuraamme heitä. Mainosten lisäämisellä ja tiedotusta
tehostamalla pyrimme saamaan uusia jäseniä. Näitä mainoksia on Lumon aulassa Korso-Seuran yhteistyötaululla, Mikaelin ilmoitustaululla ja kaupungin ilmoitustaululla
ostoskeskuksessa.
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Talous
Tarkoituksemme on pitää yhdistyksen talous tasolla, jossa on liikkumavaraa yllätyksiin.
Omakohtaista varainhankintaa harrastamme bingoamalla ja arpajaisilla, myöskin myyjäisillä, jotka tänä vuonna jäivät pois juhlien vuoksi. Vantaan kaupungilta saimme
toiminta-avustusta, mutta sekin pienenee vuosi vuodelta, ollen tänä vuonna vain 800€
Uutena tukena saimme Eläkeläiset ry:n toimintatonni avustusta, joka oli 500€.
Toimintatonni ei ole automaattinen, eikä joka vuotinen, mutta hakeminen kannattaa.
Kaupungin aluerahaa haimme juhlia varten ja sitä myönnettiin 500€ tositteita vastaan,
tilityksen jälkeen saimme sen alennettuna, pienien virheidemme vuoksi. Jäsenmaksu
oli sama kuin Eläkeläiset ry:llä, tilityksenä yhdistykselle jää 4€ per jäsen. Jäseniä tuimme äitienpäivälounaan ja Puistokulman joululounaan hinnoissa sekä tarjoamalla puurojuhlan.

