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Toimintakertomus 2018

Yleistä
Kerho kokoontui totuttuun tapaan joka tiistai puoliltapäivin, pois lukien kesä- ja 
joulutauot. Kerholaisia on kokoontunut keskimäärin noin 20 henkilöä joka tiistai. 
Lotto on vuotuinen kestosuosikki 25 rivin viikkovauhdilla ja pieniä voittojakin 
olemme saaneet, mutta päävoittoa ei ole kerholaisten kohdalle osunut.
Kahvikassalla ja osaston avustuksilla on tultu toimeen. Kahvittelun hinta on tällä 
hetkellä 2,00 € ja veikkauskerta 1,50 € / viikko.
Osasto 033:n toimintoihin kerholaiset ovat ottaneet osaa esim. talkoilemalla 
Hillosensalmella ja tietenkin Liiton kesä- ja talvipäivät vetävät väkeä puoleensa.

Edustukset ja muut toimet 2018

Kerhon puheenjohtajana on toiminut Erkki Ailanen ja sihteerinä Matti Jalkanen. 
Rahastonhoitajana on toiminut Keijo Tanska. Kerhoa on edustanut toimikunnassa 
Erkki Ailanen tai Tauno Sormunen.

Merkkipäivät

Edelliseen vuoteen verrattuna merkkipäivien määrässä kävi
suoranainen kato, joka näkyi vuoden aikana kakkukahvien
määrässä. 
Ainoastaan yhden kerholaisen kohdalle sattui tasakympit, joten ei
niitä kakkujakaan näkynyt kuin kerran. Kerhon sihteeri Matti
Jalkanen täytti 70 vuotta 16.1.

Osaston entinen puheenjohtaja Risto Jokela täytti 70 vuotta 2.2.
ja kerhon puheenjohtaja Erkki Ailanen vieraili osaston edustajien
kanssa Heinolassa onnittelumatkalla. 13.3. Risto Jokela vieraili
kerhossa ja hän tarjosi kerholaisille kakkukahvit.

Suru uutiset

Kerhon jäsenmäärä pieneni vuoden aikana yhdellä henkilöllä,
kun kerhon  jäsen Tuomo Toivanen kuoli 5.12. vaikean sairauden
murtaman. 

Talven taittajaiset

Tukholman talven taittajais-risteilyyn osallistui 9 henkeä.
Suurin osa taittajista osallistui Tukholmassa vierailuun
kaupungintalossa ja matkalla poikettiin kuninkaanlinnan
pihalla. Laivalla nautittiin ravintoloiden herkuista ja tanssi-
illoista. Tanssiravintolassa talven taittajia viihdytti
tangokuningas Aki Samuli Nastolasta.

                             AKT:n osasto 033:n eläkeläisten kerho- ja virkistystoimintaa 25.10.1974 lähtien



AKT:n osasto 033 Eläkeläiset TOIMINTAKERTOMUS              Sivu 2 / 3

                

Toimintakertomus 2018
Vuoden vierailijat

AKT:n  2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen 27.3. ja liiton kunniapuheenjohtaja Risto 
Kuisma 9.10. ovat vierailleet kerholla kahvittelemassa. He ovat tuoneet terveisiä liiton
asioista ja tapahtumista. 
Kaakkois-Suomen Eläkeläiskerhojen yhteistoiminta-alueen kevätkokouksessa 5.5 
vieraili liiton 1. varapuheenjohtaja Arto Sorvali ja kunniapuheenjohtaja Risto Kuisma 
oli vieraana yhteistoiminta-alueen syyskokouksessa 19.11. Haminassa.
Edellä mainittujen lisäksi 25.9. Autokoulu Maken edustaja kävi kerhossa 
kahvittelemassa ja hän toi samalla viimeisiä terveisiä tieliikenteeseen liittyvistä 
uusista asioista. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen oli kutsuvieraana 
yhteistoiminta-alueen Kesäjuhlassa

       Harri Pasanen      
Risto Kuisma            Maken Autokoulu

                                                  Arto Sorvali        Marko 
Piirainen

Kerhon kesäpäivä Hillosensalmella

Kerholaisten suosittu kesäpäivä vietettiin 21.8. osaston mökillä Hillosensalmella. 
Päivää vietettiin kisaillen ja nauttien kauniista säästä. Osanottajien viihdyttämisestä 
vastasi muusikot Tapio, Markku ja Aatos. Kerholaisten yhteislaulukin raikui taas 
pitkin rantoja ja siellä kaikilla oli niin mukavaa.
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Toimintakertomus 2018
Eläkeläiskurssit

Kiljavan eläkeläiskurssit pidettiin 1. – 5.10. Hakijoita kurssille oli kaikkiaan 11 
kerhon jäsentä, joista 3 hyväksyttiin, mutta vain kaksi kerholaista pääsi lopulta 
osallistumaan. 

Toiminta Kaakon eläkeläisissä

Kerholaiset ovat osallistuneet aktiivisesti Kaakkois-Suomen eläkeläiskerhojen 
yhteistoimintaan. Kerhon uusi puheenjohtaja Erkki Ailanen on johtanut myös 
Kaakkois- Suomen yhteistoiminta alueen toimintaa.
Kouvolan kerholla oli vuoro järjestää yhteistoiminta-alueen kesäjuhla, ja se teetti 
kerholaisille pieniä kiireitä.
Juhlassa oli kutsuvieraina AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen, kunniapuheen- 
johtaja Risto Kuisma, os. 033:n puheenjohtaja Kari Virinsalo ja entinen Kaakon 
puheenjohtaja Pekka Lindeman oli estynyt mutta, hänen puolisonsa Aira Lehtomäki 
oli paikalla.  Kouvolan kaupungin edustajaa ei saatu paikalle.
Juhla järjestettiin Kouvolan Kasarminmäellä Upseerikerhon tiloissa. Juhla aloitettiin 
kutsuvieraiden tervehdyspuheilla ja maukkaalla lounaalla. Juhlaan kuului 
luonnollisesti puistoalueella järjestetyt tikka- ja renkaanheittokisat, jonka jälkeen 
nautittiin kahvit ja jaettiin palkinnot. 
Lounaan ja kahvittelun viihteestä huolehti taidolla Tapio, Markku, Arska ja Aatos.

 
 

Loppusanat

Vuosi huipentui Joulun alustan
Joululounaaseen Kymin Huvilalla ja
perinteiseen joulusaunaan Jouluviikon
alussa ja sinne saapui merkittävä osa
kerhon jäsenistä. Saunan lämmössä
osanottajat rentoutuivat odotetun Joulun
tuloon. 
Kerholaiset kiittävät osastoa vuoden aikana saamastaan tuesta toiminnalleen. 
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