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RAAHEN KAUPUNGIN ELÄKELÄISET
RAAKEL r.y

Arvoisa yhdistyksemme jäsen!

Jäsenkirje 1/2014

Lähestymme Sinua vuoden 2014 jäsenkirjeellämme ja kerromme hieman
kuulumisia toiminnastamme.

Ω HALLITUKSEN ORGANISAATIO
Syyskokous ja hallitus on valinnut vuodelle 2014 seuraavia toimihenkilöitä:
ο puheenjohtaja

Pentti Rahkamaa
08-223 1058, 040-743 8726;
pentti.rahkamaa@kotinet.com,
Mauri Pirilä
08-223 7222, 050-560 6223,
ο varapuheenjohtaja
mauri.pirila@hotmail.com
ο sihteeri
Pauli Vaihoja
08-223 8160, 044-533 2742
pauli.vaihoja@kotinet.com
ο rahastonhoitaja
Sirkka Kankaala
08-223 6809, 040- 831 3898
sirkka.kankaala@kotinet.com
ο Jäsenasiat
Riitta Härönoja
08-264 202, 050-352 2010
hareijo07@gmail.com
Sirkka Kankaala
08-223 6809, 040 831 3898
Sirkka.kankaala@kotinet.com
ο Kulttuuri, ohjelmat
Anneli Mustakallio
08-223 1356 tai 0400-394972);
anneli.mustakallio@gmail.com
ο Avustukset, neuvonta Viljo Lehmusketo
08-223 7770 tai 050-490 2728,
viljo.lehmusketo@kotinet.com
08-220 610 tai 044 566 4174,
ο Emäntä
Arja Merikanto

arja.merikanto@kotinet.com
ο Retket, tilaisuudet
ja arpajaiset
ο Liikuntavastaava

Pirjo Männistö 227 7139 tai 044 327 7139; Liisa Mattila 223 8575
tai 050 4115623, liisa.a.mattila@kotinet.com; Hilkka Riihijärvi,
puh. 08-227 7807, hilkka.riihijarvi@gmail.com
valitaan myöhemmin

ο Kunniapuheenjohtaja Meeri Larsson (223 7274 ja 0440 223727)

Ω TALVEN, KEVÄÄN JA SYKSYN TOIMINTAA
Kokoustoiminta
ο Hallituksen kevätkauden kokoukset maanantaisin: 20.1, 3.2, 10.3, 7.4 ja 5.5.2014 klo
13.00 Kreivinajan toimintatuvassa. Syyskauden kokousajat päätetään myöhemmin.
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ο Vapaamuotoiset kuukausikokoukset alkavat maanantaina 3.2.2014 klo 15.00 Bingon
pyörityksellä Urho Virneksen ohjaamana Kreivinajan salissa. Tule pelaamaan ja
voittamaan.
ο Seuraava kuukausikokous on huhtikuussa, mutta päivämäärä ja teema ovat vielä
avoinna.
ο Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 24.3.13 klo 15.00 Kreivinajan
salissa.
ο Sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuussa Kreivinajan salissa, mutta
päivämäärä ja kokousvierailija ovat vielä avoimina.

Kuntoilutoiminta
♣ Kuntosalivuorot ovat Raahen liikuntahallin yläkerran salissa tiistaisin ja torstaisin
klo 15.00 -16.30. Tule mukaan ja tuo kaverisikin kehittävän ja virkistävän kuntoilun
pariin.
Vuoden ensimmäinen ohjattu harjoitus liikuntahallissa torstaina 30.1.2014 klo 15.00,
teervetuloa.
Joka kerta voi harjoitella itsenäisesti tai tulla ohjattuihin harjoituksiin, joita tulevat
pitämään joko kaupungin liikunnanohjaaja tai yksityinen yrittäjä. Harjoitussaleille
pääsee ko. päivinä, mutta kesäaikana on keskeytyksiä.
Näistä kaikista tiedotetaan tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla.

Retkitoiminta
♣ Lapaluodon retki keväällä toukokuussa Arja Merikannon ja Asta Virtasen opastuksella
♣ Perinteellinen, ns. Hannun retki on touko-kesäkuun vaihteessa, josta ilmoitetaan
myöhemmin tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla.
♣ Päiväseltään hiihtoretkiä Smitin, Ämmän tai Konikarin laavuille, jos jää- ja lumitilanne
sallii.
♣ Jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteistoimintaretkille muiden järjestöjen kanssa,
esim. Viroon.
Näistä kaikista tiedotetaan tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla, kun asiat
selviävät.

Ω TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA
♣ Uimahalliin pääsee kaupungin palveluksesta eläkkeelle jäänyt kerran viikossa 1.2.14
alkaen 2,50- €urolla uimaan ja 2,- €urolla kuntosalille. .
♣ Muiden liikuntapaikkojen, kuten esim. keilailun, eläkeläishinnat saatavissa
Vesipekan (uimahalli) kassalta.
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♣ Kaupunki maksaa Raahen kaupungilta eläkkeelle jääneille 8,50 euron kulttuurituen
kerran kalenterivuodessa.

Raahen kaupungin alueella järjestetyn tapahtuman pääsylippu tms. dokumentti toimitetaan
Raatihuoneelle henkilöstöpalveluihin. Raatihuoneen seinässä, Juvan puiston puolella,
olevaan postilaatikkoon voi myös lipun jättää. Lippuun merkitään nimi, syntymäaika (ei
henkilötunnuksen loppuosaa) ja pankkitili Iban- muodossa. Näillä tiedoilla varustetut liput
toimitamme maksuun. Jos tietoja puuttuu, korvaus jää maksamatta.
♣ Senioripassi 65 vuotta täyttäneille Vesipekkaan (uimahalli )kassalta hintaan
31,- €. Passi voimassa ostopäivästä lukien vuoden kerrallaan. Passin käytön suhteen on
aikarajoituksia.
♣ Kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneillä on mahdollisuus vuokrata lomaosakkeita
Rokualta ja Vuokatista. Hinnat vaihtelevat, esim. viikonloppuna on kalliimmat hinnat ja
kesällä on hinta on hieman halvempi. Osakkeisiin haetaan ensisijaisesti sähköisesti
osoitteella: anja.marjelund@raahe.fi. Varauslomakkeita ja tarkempia hinta- ja muita tietoja
kannattaa kysyä varauksen, yhteydessä kaupungin henkilöstöpalveluista (puh. 044 - 439
3222 tai 044- 439 3281), joka sijaitsee siis Raatihuoneella.
♣ Vanhusasiain neuvostossa 2-vuotiskaudella 2013-2014 ovat yhdistyksemme edustajina,
varsinaisena jäsenenä Mauri Pirilä ja varajäsenenä Pentti Rahkamaa , joihin voi ottaa
yhteyttä tarvittaessa.
♣ Kansalaistalo JYTY ry:n hallituksessa on edustajamme Eero Kanamäki ja varalta EevaLeena Oesch. Kreivintorin talotoimikunnassa on edustajamme Pirjo Männistö.
♣ Raakelin jäseneksi voidaan hyväksyä myös jäsenen puoliso, vaikka hän ei olisi ollutkaan
kaupungin palveluksessa. Jäseniksi voivat liittyä myös Vihannin kunnan palveluksesta
eläkkeelle jääneet.
♣ Jäsenmaksun pankkisiirtolappu tulee tämän kirjeen mukana. Jäsenmaksu tälle vuodelle
on 10,- € ja se on maksettava Danske Pankin (ent.Sampo-pankki) 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
tiedotamme tarkemmin vielä lähempänä ennen ko. tilaisuuksia.
Toivotamme kaikille jäsenillemme onnea vuodelle 2014!

RAAKEL RY
Raahen kaupungin eläkeläiset
Hallitus
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