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RAAHEN KAUPUNGIN ELÄKELÄISET
RAAKEL r.y

Arvoisa yhdistyksemme jäsen!

Jäsenkirje 1/2012

Lähestymme Sinua tämän vuoden ensimmäisellä jäsenkirjeellämme ja kerromme
hieman kuulumisia toiminnastamme.

HALLITUKSEN ORGANISAATIO
Syyskokous ja hallitus on valinnut vuodelle 2012 seuraavia toimihenkilöitä:
ο puheenjohtaja
ο varapuheenjohtaja
ο sihteeri

Pentti Rahkamaa
223 1058 tai 040-743 8726;
pentti.rahkamaa@kotinet.com,
Mauri Pirilä
223 7222, 050-560 6223
Pauli Vaihoja
223 8160, 044-533 2742
pauli.vaihoja@kotinet.com

ο rahastonhoitaja
ο Liikuntavastaava:

Sirkka Kankaala

223 6809, 040- 831 3898

sirkka.kankaala@kotinet.com

Aimo Aunola ( 227 7686 tai 050-5144487),
aimo.aunola@kotinet.com
ο Jäsenasiat ja projektit: Riitta Härönoja (264 202 tai 050-352 2010), hareijo@omanetti.fi
ο Kulttuuri ja ohjelmat:
Pekka Männistö (050-524 8343), pekka.mannisto@kotinet.com;
ο Avustukset ja neuvonta: Viljo Lehmusketo (223 7770 tai 050-490 2728),
viljo.lehmusketo@kotinet.com
ο Emäntä:
Arja Merikanto (220 610 tai 044 566 4174),
arja.merikanto@kotinet.com
ο Kerhovastaavat:
Aira Hurri (221 747) ja Pirjo Männistö (227 7139 tai 044 327 7139)
ο Retkivastaavat:
Liisa Mattila (223 8575 tai 050 4115623),
liisa.i.mattila@kotinet.com ja Hilpe Rantala (228 691 tai 045 120
8727)
Hallituksen ulkopuolinen
ο Atk-kerho: Maria-Liisa Alamäki (264 591), maria-liisa.alamaki@kotinet.com; Riitta
Härönoja (264 202 tai 050 352 2010) ja Reijo Härönoja (264 202 tai 044 026 4202),
hareijo@omanetti.fi
Kunniapuheenjohtaja Meeri Larsson´illa on myös oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

Ω TALVEN, KEVÄÄN JA SYKSYN TOIMINTAA
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Solaris-lomille (tuettu loma) Kajaaniin 1.10 – 6.10.2012 on varattu 26
paikkaa (13x2 hengen huoneita). Hinta viideltä päivältä on vain 80,€uroa. Hakemuslomakkeita, jotka on palautettava 30.4.2012 mennessä,
saa lähiaikoina. Tästä ilmoitetaan järjestöt-palstoilla.
Hiihto- ja kuntoiluretki Rokualle maaliskuun aikana. Uudistetulla Rokualla on monipuoliset
mahdollisuudet kaikenlaiseen liikuntaan ja kuntoiluun. Yhdistys maksaa linja-automatkan.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa Kreivinajassa,
mutta tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kokoukseen kutsutaan vierailijoita.
Syyskokouksen ajankohta päätetään myöhemmin ja sinnekin on tarkoitus kutsua
kiinnostavia vieraita.
Kuukausikokouksia pidetään talvikaudella helmi-huhtikuussa ja niissä on joka kerta on eri
aiheita.
Ensimmäinen vuoden 2012 kuukausikokous pidetään keskiviikkona 1.2.2012 klo 13.00
Raahen Seudun Osuuspankin kerhotiloissa. Aiheena on turvallisuus (Reijo Härönoja) ja
verkkopalvelut (Raahen Seudun Osuuspankki).
Kuntosalivuorot ovat Raahen liikuntahallin yläkerran salissa tiistaisin ja torstaisin klo
13.-14.30. Tule mukaan ja tuo kaverisikin kehittävän ja virkistävän kuntoilun pariin.
Kaupungin liikunnanohjaaja tulee pitämään ohjattuja harjoituksia tammi-huhtikuussa,
joista tarkemmin järjestöt-palstoilla..
Perinteellinen, ns. Hannun retki, on touko-kesäkuun vaihteessa, josta ilmoitetaan
myöhemmin tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla.
Mahdollinen päivän retki johonkin lähimaakunnan kohteeseen. Pyritään järjestämään
mahdollisuuksien mukaan omakustannusretkiä johonkin kiinnostavaan jäsenten esittämään
kohteeseen.
Osallistutaan kulttuuritoimiston järjestämiin paikallisiin teatteritapahtumiin
taikka kaupungin järjestämiin teatteriretkiin esimerkiksi Ouluun.
Vanhainkotivierailuja on pyydetty ja niitä mahdollisesti otetaan suunnitelmiin.
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin vierailu on Raahe-salissa keskiviikkona
17.2.2012 klo 18.00.
Yhdistys maksaa 20 ensimmäisen Raakelin jäsenen pääsylipusta 5,- €uroa. Liput
varattava itse ja maksettava lippu vähennettynä yhdistyksen avustuksella. Raakel ry
maksaa suoraan kaupungille tämän 20x5,- €uroa eli 100,- €uroa.
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Atk-kerho toimii lukion atk-luokassa. Talven kerho on alkanut 17.1.2012.Tarkempia
tietoja kerhon vetäjiltä Marja-Liisa Alamäeltä sekä Riitta ja Reijo Härönojalta, joiden
yhteystiedot ovat ensimmäisellä sivulla.

Ω TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA
• Uimahalliin pääsee kaupungin palveluksesta eläkkeelle jäänyt kerran viikossa
2,00- €uron omavastuulla uimaan ja kuntosalille. Kaupungin tuki on 2,50 €uroa
yhdeltä viikkokerralta.

• Muiden liikuntapaikkojen, kuten esim. keilailun, eläkeläishinnat saatavissa
Vesipekan (uimahalli) kassalta.

• Kulttuuritilaisuuksista kaupungin avustus on 8,50 €uroa/kerta/vuosi. Lipun kanta
vietävä henkilöstötoimistoon, joka maksaa ko. summan pankkitilillesi.

• Senioripassi 65 vuotta täyttäneille Vesipekkaan (uimahalli )kassalta hintaan
28,- €. Passi voimassa ostopäivästä lukien vuoden kerrallaan. Passin käytön
suhteen on aikarajoituksia.

• Kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneillä on mahdollisuus vuokrata
lomaosakkeita Rokualta 23,- €uron ja Vuokatista 25,- €uron vuorokausihintaan.
Varauslomakkeita ja tarkempia tietoja kaupungin henkilöstöpalveluista (puh. 439
3280), joka sijaitsee Rautatalossa.

• Vanhusasiain neuvostossa 2-vuotiskaudella 2011-2012 ovat yhdistyksemme
edustajina, varsinaisena jäsenenä Meeri Larsson ja varajäsenenä Mauri Pirilä ,
joihin voi ottaa yhteyttä tarvittaessa.

• Kansalaistalo JYTY ry:n hallituksessa on edustajamme Eero Kanamäki ja varalta
Eeva-Leena Oesch.

• Jäsenmaksun pankkisiirtolappu tulee tämän kirjeen mukana. Jäsenmaksu tälle
vuodelle on 10,- € ja se on maksettava Sampo-pankin tilillemme FI65 8000 2615
3848 89 tai Raahen Seudun Osuuspankkiin tilillemme FI64 5381 0320 1171 69

Arvoisa jäsen: seuraa Raahen Seudun ja Raahelaisen järjestöt-palstoja, sillä
niissä tiedotetaan tarkemmin vielä lähempänä ko. tilaisuutta.
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Toivotamme kaikille jäsenillemme onnea vuodelle 2012!

RAAKEL RY
Raahen kaupungin eläkeläiset
Hallitus

