Siilinjärvi-Maaninka paikallisosasto

Toimintakertomus vuodelta 2019
1 Johtokunta
Siilinjärvi – Maaninka -paikallisosaston jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 390 jäsentä,
joista on maaninkalaisia n.40, (v.2018 lopussa jäseniä oli 410, 2017 400).
Kertomusvuonna johtokuntaan ovat kuuluneet: Liisa Väätäinen pj, Aila Tuononen vpj.,
Leena Rytkönen taloudenhoitaja, Kirsti Villman sihteeri, jäsenet: Riitta Haikonen, Iris
Ollikainen, Tuula Mykkänen, Arja Vepsäläinen, Anna Maija Lappalainen.
.
Johtokunnalla on ollut yhdeksän (9) kokousta. Syys- ja kevätkokoukset pidettiin sääntöjen
mukaisesti, 28.3.2019 ja 12.11.2019 .
Johtokunnan jäsenistä Arja on ollut yhteyshenkilönä perjantain Fontanellan kuntosali ja
vesiliikuntaryhmissä, Anna Maija on huolehtinut tarjoilut tilaisuuksiimme. Liisa ja Aila ovat
hoitaneet matka/retkijärjestelyt. Liisan vastuulla on ollut adressien tilaaminen ja
toimittaminen myyntipisteisiin. Kaikki jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti toiminnan
suunnitteluun ja järjestämiseen.
Syöpäyhdistyksen koulutus/virkistyspäiville Vesileppiksessä toukokuussa osallistuivat
Liisa, Leena, Anna-Maija, Arja ja Tuula.
Kirsti osallistui syöpäyhdistyksen vapaaehtoisille ja paikallisosastojen tapahtumaan
Valoharjulla 14.9.
Liisa on Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen hallituksen jäsen.

2. Sääntömääräinen toiminta
Kevätkokous pidettiin 28.3.2019 Siilinjärven kunnantalolla. Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Syyskokous pidettiin 12.11.2019 Siilinjärven kunnantalolla. Puheenjohtajana oli
yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2020 ja valittiin paikallisosaston puheenjohtaja sekä johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle

3. Keskustelu/harraste -ryhmä
Naisten keskustelupiiri on kokoontunut kuukausittain, yhteensä 10 kertaa kahden
sairaanhoitajan johdolla. Osallistujia on ollut keskimäärin 10. Maaliskuussa oli psykologi
Tuula Ärväksen Mindfulnes-luento. Keskustelun lisäksi muita aiheita mm. ravinto, liikunta
ja erilaiset askartelut, joita on ohjannut yksi naistenpiiriläinen. Kevätkauden viimeistä
tapaamista vietettiin Siilin Ladun kodalla makkaraa paistaen ja syyskauden viimeinen
tapaaminen oli pikkujoulun merkeissä. Vuoden alusta lukien naistenpiiri on kokoontunut
Mummon Kammarissa, ensimmäisellä kerralla yksi naistenpiiriläinen lahjoitti talon
asukkaille itse neulomia ja virkkaamia torkkupeittoja ja hartiahuiveja.

4. Terveyden edistäminen
Kuntosali- ja vesivoimistelu ryhmät ovat toimineet Fontanellassa, kevät- ja syyskaudella
lähes viikoittain yhdessä Hengitysyhdistyksen kanssa. Kunnalta on saatu pieni avustus
tähän toimintaan ja kunnan liikuntatoimesta Tanja Korhonen on ohjannut vesivoimistelun
kerran kuussa. Kevätkaudella kertoja oli 15 ja syyskaudella 13, osallistujia n. 8-10/kerta ja
Heng.yhd. 5-10 henk./kerta. Koko vuonna 28 krt/keskim.400 henk.
5. Virkistystoiminta
Kevätretki tehtiin 30.5.-2.6. Karjalaan, Sortavala-Vanha-Valamo-Käkisalmi-Viipuri.
Retkellä oli 58 osallistujaa. Nähtävyyksien lisäksi tutustuimme Sortavalassa paikallisen
koulun toimintaan. Kuvassa koulun oppilaat lauloivat meille.

Johtokunta virkistäytyi perjantaina 19.7. Siilifolkin konserttiteltassa nauttimalla illallista
hyvien tanssi- ja musiikkiesitysten lomassa.
24.7. kävimme Joensuun Utran Uudessa teatterissa katsomassa Toivo Ryynäsen Elämä
ja teot –näytöstä. Kesäteatteri retkellä oli 57 henkilöä
Elokuussa järjestettiin ulkoilupäivä Laturastilla, osallistujia oli 9 henkilöä..
Syyskuussa teimme kylpylämatkan Pärnuun Tervise Paradiseen. Matkalle osallistui 37
henkilöä. Pärnussa tutustuimme Viron suurimpaan hevostilaan. Matkalla oli mukana kolme
hanuristia ja saimme kuulla musiikkia linja-autossa mennen tullen sekä kylpylässä.

Osastomme pikkujoulua vietettiin lauantaina 30.11. Kahvila-Ravintola Fontiksessa.
Osallistujia oli 42 henkilöä. Esiintyjinä musiikissa Anna ja Lotta Janka-Murros sekä
tiernapojat.

6. Varainhankinta
Siilinjärvellä järjestettiin 27 - 28.9. Roosanauhojen myynti ja lipaskeräys S-marketissa,
Herkkupadassa ja Vuorelan S-marketissa. Roosa-nauha päivänä 11.10. ja 12.10. oli
nauhojen myyntiä ja lipaskeräys Siilinjärvellä sekä Maaningalla kauppaliikkeissä.

Adressien myyntiä oli yhteistyökumppanien kautta.
Arpajaisia oli matkoilla ja pikkujoulussa.
Osan tuotosta käytimme lahjoittamalla joulukuussa Vanhan pappilan palvelukotiin
Defibrillaattorin.

7. Muu toiminta
Syöpäyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin sunnuntaina 17.2. Siilinjärven kirkossa.
Johtokunnan jäsenet avustivat messussa toivottamalla ovella kirkkoväki tervetulleeksi,
kolehdin kannossa ja ehtoollisavustajana. Messuun osallistui n. 80 henkilöä.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys vietti 60 v. juhlavuotta ja sen merkeissä järjestettiin 14.4.
Hyvä elämä kirkkokonsertti, jossa esiintyi sopraano Johanna Rusanen, kanttorit Ossi
Jauhiainen ja Vesa Kajava sekä Kuopion konservatorion Siilinjärven toimipisteen
nuorisokuoro Anni Ronimuksen johdolla. Kuulijoita konsertissa oli n. 260 henk.

Lähetimme jäsenillemme syyskuussa jäsenkirjeen, jossa kerroimme osaston toiminnasta
Miesten piiriä yritettiin yhteistyössä seurakunnan Aikamiesten kanssa, mutta yritys hiipui
muutamaan kertaan. Suunnitellaan omaa miesten kaveripiiriä.
7. Siilinjärvi-Maaninka osaston kertomusvuoden toiminnan tuotot ja kulujäämä.
Kertomusvuoden tulos oli 2315,78 euroa voitollinen. Osaston tilivarat olivat 5746,24 €.
8. Viljo Nuutisen lahjarahasto miehille.
Viljo Nuutisen lahjarahaston saldo 31.12.2019 oli 165 euroa.
Rahaston sääntöjen mukaan käytetty asiantuntijaluentoihin ja miesten virkistykseen.
9. Yleisarvio ja näkymiä
Säännöllisessä toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Säännöllisesti
kokoontuvissa ryhmissä on kävijämäärä hieman lisääntynyt ja varsinkin retkille on ollut
runsaasti osallistujia. Toivomme, että saamme toimintaan uusi jäseniä sekä ideoita
toiminnan uudistamiseksi.
Johtokunta

