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Myyrmäen Eläkkeensaajat ry.

JÄSENKIRJE
Tammikuu 2018 / Toim. Jussi Särkelä ja hallitus
Sisältö:
* Etsimme taloudenhoitaja - kirjanpitäjää
* Mukavassa seurassa Arkki Caféssa
* Melkein neljäsataa jäsentä
* Tämän vuoden toiminta
* Kerhot ja toimintapiirit
* Alkuvuoden matkat
* Bocciaa pelaamaan
* Puheenjohtaja tavattavissa
* Hallituksen kokoonpano
* Hyvää ja suotuisaa alkanutta vuotta

Myyrmäen Eläkkeensaajat etsii Sinua

TALOUDENHOITAJA - KIRJANPITÄJÄ
Tarjoamme sinulle vapaaehtoistoimintakentän, jossa viihdyt.
Sinulla on mahdollisuus osallistua säännöllisesti
Eläkkeensaajien Keskusliiton ja sen Uudenmaan piirin
järjestämille koulutuspäiville. Osa niistä pidetään liiton
viihtyisässä loma- ja kurssikeskuksessa Virroilla. Koulutus on
Sinulle maksutonta. Taloudenhoitaja – kirjanpitäjä osallistuu
yhdistyksen hallituksen kokouksiin.
Voimme neuvotella sopivasta kulukorvauksesta.
Jos olet itse kiinnostunut, ota yhteyttä ja neuvotellaan. Tai jos
tiedät tehtävästä kiinnostuneen henkilön, pyydä häntä
ottamaan yhteyttä joko puheenjohtaja Jussi Särkelään (0408475742) tai varapuheenjohtaja Marja Leppäseen (0407093904)

2

Haluatko olla muutaman tunnin viikossa

MUKAVASSA SEURASSA
ARKKI CAFÉSSA
Arkki Café on Myyrmäen Eläkkeensaajien ylläpitämä kahvila,
joka on avoinna arkipäivisin klo 9.00 – 14.00. Asiakkaitamme
ovat monitoimitilan käyttäjät ja nuorisotoimen henkilöt ja
yhteistyökumppanit. Henki on rento ja mukava, kiireetön.
Kahvila sijaitsee osoitteessa Liesitori 1 A, 3 krs.
Tarjoamme Sinulle mukavan ilmapiirin ja elämään sisältöä
antavan toiminnan. Tehtävä ei rasita, vaan yhteisö
kannattelee meitä. Jos olet kiinnostut vapaaehtoistoiminnasta
Arkki Caféssa tai jossain muussa yhdistyksemme tehtävässä,
ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtaja Jussi Särkelään, puh.
040-8475742 tai sähköpostilla matias.sarke@gmail.com.
VAPAAEHTOISTOIMINTA ANTAA SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN

MELKEIN NELJÄSATAA JÄSENTÄ
Myyrmäen eläkkeensaajissa on melkein neljäsataa jäsentä. Maanantaisin
kokoontuvaan maanantaikerhoon osallistuu toisinaan jopa 130 jäsentä. Viikon
varrella erilaisiin kerhoihin ja toimintapiireihin osallistuu toinen mokoma.
Olemme Myyrmäen suurin järjestöyhteisö. Merkityksemme vertais- ja muun
tuen muodossa sekä harrastusten ylläpitäjänä on merkittävä.
Olemme osaltamme toteuttamassa Vantaan kaupungin asukkaiden
hyvinvointitoimintaa. Vantaan kaupunki tukee yhdistystä pienellä summalla.
Jäsenmaksuista koostuu pääosa tuloistamme.
Jäsenemme ovat aktiivisia ihmisiä, joilla on asiakassuhteita elintarvike- ja
muihin kauppoihin, apteekkeihin ja taide- sekä kulttuuri- ja liikuntayksiköihin.
Jos edustat yritystä tai Sinulla on yhteys yritykseen, joka on halukas
tukemaan toimintaamme, ole hyvä ja välitä meille siitä tieto.
Tarvitsemme tukea esim. näiden jäsenkirjeiden postituskustannuksiin ja
yhdistyksemme vähävaraisten jäsenten mahdollisuuteen osallistua
yhdistyksemme järjestämille matkoille ja retkille.
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TÄMÄN VUODEN TOIMINTAA
Toimintasuunnitelmansa mukaisesti yhdistys kiinnittää tänä vuonna erityistä
huomiota yksinäisyyden vähentämiseen, ottaa toimintaa järjestäessään
huomioon vähävaraiset jäsenet, edistää jäsentensä oikeutta liikkumiseen
vaatimalla julkisten liikennevälineiden maksujen kohtuullistamista ja
jatkamalla tietokoneiden käyttötaitojen ohjausta vähintään nykyisillä
resursseilla. Jokaisella ikääntyneellä tulee olla halutessaan oikeus tietokoneisiin
ja niiden käytön oppimiseen.
Yhdistys järjestää kaikkea jäsenten tarvitsemaa kerho- ja ryhmätoimintaa,
mikäli niihin löytyy vetäjä ja tilat. Vertaistuki on yhdistyksen toiminnan ydin.
Edunvalvonnassa yhdistys seuraa myös erityisesti Myyrmäen ja Martinlaakson
alueiden kaavojen toteutumista tavoitteena ikäihmisten toiminnallisten
edellytysten ylläpitäminen ja kohentaminen.
Keskeisimpänä kehittämistehtävänä aloitetaan kerhovetäjien ja
vertaistukiohjaajien koulutus. Tavoitteena on, että jokainen kerhon
vastuuhenkilö osallistuu koulutukseen. Haemme myös uusia vapaaehtoisia
näihin tehtäviin ja otamme heidät koulutukseen mukaan.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan

VERTAISTUKIKOULUTUKSEEN
ota yhteys varapuheenjohtaja Marja Leppäseen. Hän
haastattelee uudet koulutuksesta kiinnostuneet. Haluamme
varmistua, että koulutettavamme sitoutuvat tehtävään.
KERHOT JA TOIMINTAPIIRIT
Säännölliset kerhot ja toimintapiirit vetäjineen alla:
Biljardikerho
Matti Ståhl, 0503676143
Bocciakerho
Sven Pettersson, 0445556010
Café Arkki
koordinaattorin paikka auki
Jumppa
Maija Heikura, 0445123115
Kuntosali
Alpo Salmela, 0405471480
Opintosihteeri
Marja Leppänen, 0407093904
Käsityökerho
Sirkka Hämäläinen, 0443377805
Lauluryhmä
Lilja Vieri, 0408240624
Liikunta
vastaavaa etsitään
Matkavastaava
Aila Luukkonen, 0407751341
Mimmikerho
Sinikka Auranen, 050538 2461
Tietokoneohjaus
Matti Ståhl, 0503676143
Ukkokerho
Pentti Heimonen, 0405456874
Bulders, kesäpaikka Sven Pettersson, 0445556010
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Alkuvuoden matkat
Helmikuu; tutustuminen Vuosaaren satama-alueeseen ja rahtilaivaan.
Maaliskuu; konsertti tai teatteri.
Huhtikuu; Korson kevätkarkelot sekä kevätkonsertti Arrivederci a Firenze.
Toukokuu; Umpimähkämatka ja 4 päivän matka Itä-Suomeen
Kesäkuu; Päijänteen kansallispuisto, Asikkala
Ohjelma on alustava, joten muutokset mahdollisia!!

Bocciaa pelaamaan
Tule tutustumaan bocciaan. Arkissa pelataan sisäbocciaa torstaisin klo 11-14 ja
lauantaisin klo 09-12.
Kesäisin ulkobocciaa klo 11-14 Martinlaakson pesäpallokentällä, Buldersilla
torstaisin kokouksen yhteydessä klo 11-14, sunnuntaisin Buldersilla klo 11 14 koko kesäkauden.
Kilpailuja:
Sisäboccian henkilökohtainen
viikko 4 pe 26.1 Porvoo
Sisäboccian joukkuekilpailu
viikko 8 pe 23.2 Porvoo
Sisäboccian henk.koht. EKL:n mestaruuskisat 12-13.4 Porvoossa
Ulkoboccian henk.koht.
Kalevi Kousan muistokisat

viikolla 20 Tikkurilassa

Ulkoboccian joukkuekilpailut
Pariboccia (sisäkisat)

viikolla 35 la 1.9 Järvenpää
viikolla 46 pe 16.11 Porvoo

EKL;n järjest.valtakunn.kisat
urheilukeskus/Rajaniemi

20-22.8 Boccian joukkuelilpailut Virtain

Kesän aikana ystävyysotteluja, esim. Auran Eläkkeensaajien kanssa Myyrmäen
eläkkeensaajien isännöimänä. Aika vielä avoin.
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PUHEENJOHTAJA TAVATTAVISSA
maanantaisin Arkki Caféssa klo 10.30. Voitte tulla
keskustelemaan mistä tahansa, järjestöasiasta, mieltä
painavista asioista tai palveluihin liittyvistä kysymyksistä.
Erityisasiantuntemukseni liittyy toimintakykyyn ja
kuntoutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Taustallani on asiantuntijoita, joiden tietoja hyödyntämällä
etsimme ratkaisuja eteen tuleviin pulmiin.
Myyrmäen Eläkkeensaajien hallituksen teettämässä
jäsenkyselyssä kävi ilmi, että yhdistyksemme jäsenistä joka
viidennellä on niin pieni eläke, että sillä juuri ja juuri tulee
toimeen. Myös yksinäisyys on yleistä. Olen erityisen
kiinnostunut teistä – tulkaa tapaamaan. Voimme yhdessä etsiä
ratkaisuja, jotta pääsette edes joskus järjestämillemme
matkoille ja retkille tai vaikkapa pikkujouluun. En uskalla
luvata, että ratkaisu löytyy, mutta etsitään. Meillä on
mahdollisuus siirtyä Arkki Cafésta keskustelemaan
sivuhuoneisiin. Näin teemme aina, kun on kyse vaitioloa
edellyttävistä asioista kuten sosiaaliturvasta, omaishoidosta,
edunvalvonnasta jne.
Jos olette tulossa Arkkiin vartavasten vastaanotolleni, eikä
tarkoituksenanne ole jäädä esim. vastaanottoni jälkeiseen
maanantaikerhoon, varmistakaan läsnäoloni puhelimitse.
Minulle tulee joskus esteitä tulla paikalle. Jussi Särkelä,
0408475742.
TIETOKONEEN KÄYTTÖTAIDOT
Jäsenkyselymme mukaan jäsenistämme 38,7 % kertoi hallitsevansa
tietokoneen käytön riittävän hyvin. 28,7 % kertoi hallitsevansa
tietokoneen käytön. Joka kolmas meistä ei osaa käyttää tietokonetta.
Jatkamme tietokoneiden käytön opetusta. Jokainen tarvitseva saa sitä
halutessaan jopa kotonaan. Tietokonetta ei ole pakko ostaa itse, sillä on
paikkoja joissa, niitä on vapaasti käytettävissä. Jos kiinnostaa, ota
rohkeasti yhteyttä Matti Ståhliin.
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HALLITUKSEN KOKOONPANO
Myyrmäen Eläkkeensaajien hallituksen jäseniin voitte aina olla yhteydessä.
Voitte esittää yhdistykselle toiveita ja tehdä hallitukselle aloitteita. Hallituksen
jäsenet ovat jäsentemme palveluksessa.
Hallitus vuonna 2018
Varsinaiset jäsenet
Jussi Särkelä
Matti Ståhl
Sven Pettersson
Jouko Tukiainen
Mauri Hjelt
Sirkka Hämäläinen
Marja Leppänen
Eero Salo

0408475742
0503676143
0445556010
0400597886
0505255768
0443377805
0407093904
0408290606

Varajäsenet, jotka osallistuvat hallituksen kokouksiin
Pentti Kauko
0503697810
Timo Saarinen
0500465922
Pirjo Lietzen
0503720280
Aila Luukkonen
0407751341
Maire Sievinen
0405925121
Elis Grönlund
0504309270
Marja Pulli
050-3003409, sihteeri
Taloudenhoitaja-kirjanpitäjä
MAANANTAIKERHON OHJELMA
Kokoonnumme suurella joukolla maanantaisi kerhoomme. Paikkana Arkki.
Meillä on hyödyllisiä ja mielenkiintoisia luennoitsijoita ja ohjelmaa. Tapaamme
toisiamme ja viihdymme. Ellet ole vielä käynyt, tule mukaan. Kevään ohjelma
ei ole vielä ihan valmis. Kuulemme mm. valaistuksesta ja näemme
teatteriesityksen. Vieraaksemme saapuvat todennäköisesti presidentti Tarja
Halonen, Satu Taiveaho, on alustuksia Mannerheimista ja muista
mielenkiintoisista teemoista. Vietämme naisten päivää ja tasavuosijuhlaa jne.
Kaikki joukolla viihtymään yhdessä.
MYYRMÄEN ELÄKKEENSAAJAT RY:N HALLITUS
TOIVOTTAA JÄSENILLEEN HYVÄÄ JA SUOTUISAA VUOTTA 2018.
TEHDÄÄN JA OLLAAN YHDESSÄ!

https://myyrmaki.elakkeensaajat.fi/

