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Toimintakertomus 2019

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 2019

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

Merkkipäivät

Kerholaisilla oli kahvihetkiä vuoden aikana taajaan. Kuusi kerholaista täytti täysiä 
kymmeniä ja viitosia. Kakkua ja kahvia oli tarjolla pitkin vuotta runsain määrin.
Lämpimät onnittelut päivänsankareille kaikilta kerholaisilta.
 

   

                 9.4.                               1.8.                                 13.8.                               25.9.                         19.10                        8.12.
       Tapio Forsström                 Esa Sani Arto Sippu               Kauko Rajamäki            Markku Lähde         Matti Iivonen
            75 v.                              75 v.        85 v.                               80 v.                          70 v.                         75 v.

Suru uutiset

Kerhon pitkäaikainen ja –ikäinen vetäjä Pekka Lindeman 
poistui keskuudestamme 25.1.pitkällisen sairauden uuvuttamana.
Pekan toiminta on ollut merkittävää niin ammattiyhdistys-
liikkeessä kuin kunnallispolitiikassakin.
Eläkekerhojen toiminta on ollut tärkeä osa-alue Pekalle eläkkeellä
olon aikana. Pekka on ollut avainasemassa niin paikallisen kerhon
kuin Kaakkois-Suomen kerhojen yhteistoiminnassa. Paikallinen
eläkeläiskerho on perustettu 25.10.1974 ja Kaakon kerhojen
yhteistoiminta käynnistyi 13.11.1987. Osasto 033:n kerhon ja
Kaakon yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana ja toimintojen 
luotsaajana Pekka on toiminut koko eläkeikänsä ajan.
Kerholaiset jäivät kaipaamaan Pekan valoisaa ja positiivista
elämänasennetta, jota hänestä huokui viimeiseen kerhossa 
käyntiin asti.
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Talven taittajaiset

Tukholman talven taittajais-risteilyyn osallistui 9
henkeä. Laivalla nautittiin ravintoloiden herkuista ja
tanssi-illoista. Tanssiravintolassa talven taittajia
viihdytti tangokuningatar Saana Sassali ja
tangokuningas Jarno Kokko. Muuten meno oli aivan
päätöntä niin mennen kuin tullen, kuten kuvasta näkyy.

Hillosensalmen talkoot 11.5.

Muutama kerholainen osallistui keittiön vanhojen kalusteiden purkuun ja 
siivoamiseen. Siivottu tila jäi odottamaan uusia kalusteita. 
Talkoopäivän päätteeksi talkoomiehet nauttivat saunan lämmöstä ja osaston 
tarjoamasta lounaasta.

Kaakon kesäjuhla Imatralla 17.7.

Kaakkois-Suomen kerhojen jokavuotinen yhteinen kesäjuhla pidettiin Imatralla 
Päivärannan kurssikeskuksessa. Kesäjuhlaan osallistui kerholaisia seuralaisineen 25 
henkeä. Juhla oli hieno niin sään kuin ohjelman puolesta. Juhlaan osallistuvia eri 
kerhoista oli lähes 100 henkeä.

Korvenkylän kesäteatteri 21.7.

23 kerholaista osallistui osaston järjestämään kesäteatteri-iltaan, jossa esitettiin 
Juha Tapion kappaleisiin perustuva näytelmä ”Kaksi Puuta”. 

Kerhon kesäpäivä Hillosensalmella 23.7.

Kerholaisten suosittu kesäpäivä vietettiin osaston mökillä Hillosensalmella. Päivää 
vietettiin kisaillen ja nauttien kauniista säästä. Osanottajien, joita oli 33 henkeä, 
viihdyttämisestä vastasi muusikot Tapio, Markku, Arkko ja Aatos. Kerholaisten 
yhteislaulukin raikui taas pitkin rantoja ja siellä kaikilla oli niin mukavaa.

Kokouksia vuoden aikana

19.3. Kerhon kevätkokous osaston kokoustilassa.

28.3. Kaakkois-Suomen eläkeläiskerhojen yhteistoiminta-alueen Kevätkokous
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Kokouspaikkana Os. 001:n toimisto Kotkassa ja osanottajien lounas
tarjottiin merikeskus Vellamossa.

22.10. Kerhon syyskokous osaston kokoustilassa

7.11. Kaakkois-Suomen eläkeläiskerhojen yhteistoiminta-alueen Syyskokous 
pidettiin Lappeenrannassa.
Kokous alkoi klo 12.00 lounaalla ravintola Saimaan Helmessä, josta 
siirryttiin osasto 062:n toimistolle. 

Eläkeläiskurssit

Kiljavan eläkeläiskurssit pidettiin 1. – 5.10. Hakijoita kurssille oli kaikkiaan 11 
kerhon jäsentä, joista 3 hyväksyttiin, mutta vain kaksi kerholaista Kari Ala-Kokko ja 
Matti Jalkanen pääsivät lopulta osallistumaan. 
Kurssiin osallistujat, joita oli 58 henkeä eri puolelta Suomea, olivat pääosin sitä 
mieltä, että kurssin luonne oli muuttunut merkittävästi parempaan suuntaan 
Mannilanniemen jälkeen.  Positiivisesta kehityksestä johtuen Kaakkois Suomen 
yhteistoiminta-alueen syyskokous päätti taas lähestyä AKT:n hallitusta kirjallisella 
tiedustelulla siitä, miten eläkeläiskurssien jatkosta mahdollisesti päätettäisi. Jatkuuko 
kurssitoiminta ja jos jatkuu, niin miten?

Jouluun valmistautuminen

Osaston perinteinen pikkujoulu pidettiin tavan
mukaan 5.12 itsenäisyyspäivän aattona Hotelli
Vaakunassa. 
Muutama kerholainen osallistui pikkujouluun.

Loppusanat

Vuosi huipentui Joulun alustan Joululounaaseen Kymin Huvilalla 12.12. ja 
perinteiseen joulusaunaan 17.12. Tilaisuuksiin saapui merkittävä osa kerhon jäsenistä. 
Saunan lämmössä osanottajat rentoutuivat odotetun Joulun tuloon. 

Kerholaiset kiittävät osastoa vuoden aikana toiminnalleen saamastaan tuesta. 
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