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RAAHEN KAUPUNGIN ELÄKELÄISET
RAAKEL r.y

Arvoisa yhdistyksemme jäsen!

Jäsenkirje 1/2015

Lähestymme Sinua vuoden 2015 jäsenkirjeellämme ja kerromme hieman
kuulumisia toiminnastamme.

Ω HALLITUKSEN ORGANISAATIO
+ Puheenjohtaja Pentti Rahkamaa, 223 1058, 040-743 8726
pentti. rahkamaa@kotinet.com
+ Kunniapuheenjohtaja Meeri Larsson, 223 7274 ja 0440 223 727
+ Varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava Mauri Pirilä, 223 7222, 050-560 6223
mauri.pirila@hotmail.com
+ Sihteeri Pauli Vaihoja, 2238160, 044-5332742
pauli.vaihoja@saunalahti.fi
+ Rahastonhoitaja Sirkka Kankaala, 223 6809, 040-831 3898
sirkka.kankaala@kotinet.com
+ Jäsenasiat Riitta Härönoja, 264 202, 050-352 2010, hareijo07@gmail.com
ja Sirkka Kankaala, 223 6809, 040 831 3898, sirkka.kankaala@kotinet.com
+ Kulttuuri ja ohjelmat
Jorma Korpi, 040-932 0373, jorma.korpi@omanetti.fi
Anneli Tuikkala, 227 7024, 040-544 5975, anneli.tuikkala@bastu.net
Anneli Mustakallio (teatteriasiat), 223 1356, 0400-394972,
anneli.mustakallio@gmail.ccom
+ Avustukset ja neuvonta, Viljo Lehmusketo 223 7770, 050-490 2728,
viljo.lehmusketo@kotinet.com
+ Emännät
Arja Merikanto, 220 610, 044-566 4174; arja.merikanto@kotinet.com ja
Hilkka Riihijärvi, 0400 439691, 227 7807, hilkka.riihijärvi@gmail.com
+ Retket, tilaisuudet ja arpajaiset
Pirjo Männistö 227 7139, 044 327 7139
Liisa Mattila 223 8575, 050 4115623, lissu.mattila@gmail.com

Ω TALVEN, KEVÄÄN JA SYKSYN TOIMINTAA
Kokoustoiminta
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Hallitus
 Hallituksen talvi- ja kevätkauden kokoukset ovat maanantaisin: tammikuu: 20.1 (oli jo
tiistaina), helmikuu: 2.2, maaliskuu: 2.3, huhtikuu: 13.4 ja toukokuu: 4.5.2015 Kreivinajan
toimintatuvassa klo 13.00 – 14.30. Syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin.
Porinakerhot
 Porinakerhon kokoukset Maria-Liisa Alamäen vetäminä ovat seuraavasti: tammikuu:
perjantaina 30.1 RAPPELUURIA- makumuistoja mummulasta, vieraana Aki Pulkkanen;
helmikuu: 26.2.15¸ maaliskuu: to 26.3.: vierailu Raahen uudistettuun kirjastoon, jossa
myös esittely, maaliskuu: to 26.3., huhtikuu to 23.4 ja toukokuu to 21.5.15 (aiheet
avoinna). Kreivinajan toimintatuvassa kokoonnutaan kahvikupin ääressä klo 10-12.
Vapaamuotoiset kuukausikokoukset
 helmikuu: ma 9.2.15 klo 10.00 on tutustuminen uuteen Palloiluhalliin, jota esittelee tj.
Jouko Westerlund. Hallin lämpötila on +7 astetta, joten lenkkivarustus, Marina pitää
voimisteluharjoituksen. Hallin rakentamisessa urheiluseurat ja muut yhdistykset, kuten
mm. Raakel ry antoivat vahvan talkoopanoksen.
 helmikuussa maanantaina iltapäivällä pvm ilmoitetaan myöhemmin) Kreivinajassa on
yhteislaulutilaisuus meidän laulumiestemme ja musikanttiemme vetäminä.
 maaliskuussa 9.3.15 klo 12.00 kokoonnumme Merikadulla Kruunun makasiinissa, jossa
Eija Turunen pitää mielenkiintoisen esitelmän Salon emäseurakunnasta.
 Huhtikuussa tehdään kotiseuturetki Saloisten 50v täyttävään kotiseutumuseoon, jota
esittelee Aimo Karppinen.
 Sääntömääräiset kokoukset
 Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa Kreivinajan salissa.
 Sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuussa myös Kreivinajan salissa.


Molemmilla kerroilla on ”truukannut” olla ulkopuolinen luennoitsija. Mutta tarkempi
ajankohta selviää myöhemmin.

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.
Joka kerta voi harjoitella itsenäisesti tai tulla ohjattuihin harjoituksiin, joita tulevat pitämään
joko kaupungin liikunnanohjaaja tai ulkopuolinen, joista ilmoitetaan paikallislehdissä..
.
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Retkitoiminta
♣ Perinteellinen, ns. Hannun retki (Hannu Pyykönen) , on touko-kesäkuun vaihteessa, josta
ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla.
♣ Hallitus on päättänyt järjestää maaliskuussa päivän retken Rokualle, mikäli vähintään 25
osanottajaa ennakkoon ilmoittautuu. Rokualla on monipuoliset mahdollisuudet kaikenlaiseen
kuntoiluun niin ulkona kuin sisällä. Ulkona voi hiihtää tai kävellä. Kylpylässä on mahdollisuudet kaikenlaiseen vesiliikuntaan. Kuntoilusaleissa on jokaiselle sopivia kunnon kehittämiseen tarkoitettu laitteita ja välineitä. Rokualla on aina hyvä ruoka seisovasta pöydästä.
Yhdistys maksaa linja-autokyydin, mutta jokainen kustantaa itse ruokailun. Lähdepäänpäs
kaikki joukolla Rokuaa valloittamaan ”kuten silloin ennen” ja nauttimaan kuntoilusta.
♣ Jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteistoimintaretkille muiden järjestöjen kanssa,
esim. Viroon. Näitä on viime vuosina järjestäneet esim. eläkeläisyhdistykset.
Näistä kaikista tiedotetaan tarkemmin paikallislehtien järjestöt-palstoilla.

Ω Solaris-lomalle Kajaaniin syyskuussa
Vuoden tauon jälkeen Solaris-Lomat myönsi meille 20 paikkaa (anottiin 25) tuetulle lomalle
Kajaaniin, jossa on käyty ainakin kerran aikaisemmin ja kansa on viihtynyt. Sinne mennään 7.
- 12.9.15 väliseksi ajaksi. Omavastuu majoituksesta, ruokailusta ym. on vain 80,- €uroa. Jos
mennään linja-autolla, jaetaan ne kulut osanottajien kesken.
Yhdyshenkilöksi hallitus on valinnut suostumuksensa mukaisesti Riitta Härönojan, jolta saa
hakemuslomakkeita. Lomakkeet on myös hänelle palautettava, sillä Riitta lähettää ne SolarisLomille, joka suorittaa henkilöiden valinnat omien valintaperusteitensa mukaisesti.
Riitan kotiosoite on Cortenkatu 2 A, puhelinnumerot ovat 050 352 2010 tai 264202.
Sähköpostiosoitekin tietysti on: hareijo07@gmail.com.

Ω TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA
♣ Uimahalliin pääsee kaupungin palveluksesta eläkkeelle jäänet kerran viikossa 2,50
€urolla ja kuntosalille 2 €urolla.
♣ Muiden liikuntapaikkojen, kuten esim. keilailun, eläkeläishinnat saatavissa Vesipekan
(uimahalli) kassalta. Koko Vesipekka menee remonttiin tämän kesän alussa
♣Raahe maksaa Raahen kaupungilta eläkkeelle jääneille (ei edellytä Raakel ry:n jäsenyyttä)
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 tunnuksen loppuosaa) ja pankkitili Ibanmuodossa. Näillä tiedoilla varustetut liput toimitamme maksuun. Jos tietoja puuttuu, korvaus
jää maksamatta.
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♣ Senioripassi 65 vuotta täyttäneille Vesipekkaan (uimahalli ) kassalta hintaan
31,- €. Passi voimassa ostopäivästä lukien remontin vuoksi vain 31.5.15 saakka, mutta
normalisti se on voimassa .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: anita.myllykoski@raahe.fi, puh. 040 1356989. Varauslomakkeita ja tarkempia
hinta-ym. tietoja kannattaa kysyä varauksen, yhteydessä kaupungin henkilöstöhallinnosta
Rantakatu 50, Raatihuone.
♣ Vanhusasiain neuvostossa 2-vuotiskaudella 2015-2016 ovat yhdistyksemme edustajina,
varsinaisena jäsenenä Pentti Rahkamaa ja varajäsenenä Mauri Pirilä, joihin voi ottaa
tarvittaessa näissä asioissa yhteyttä.
♣ Kansalaistalo JYTY ry:n hallituksessa on edustajamme Eero Kanamäki ja varalta EevaLeena Oesch. Kreivintorin talotoimikunnassa ovat edustajamme Pirjo Männistö ja MarjaLeena Tuominen.
♣ 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 ko. tilaisuuksia.
Toivotamme kaikille jäsenillemme onnea ja runsasta mukanoloa tilaisuuksissamme.

RAAKEL RY
Raahen kaupungin eläkeläiset
Hallitus

