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Theme 2017-2018     

  Leave a Lasting Legacy – Vaikuta tulevaisuuteen 

  TOIMINTAKERTOMUS KAUDESTA 2017-2018 

SYYSKUU 2017 

Syyskokous pidettiin 5.9.2017 lämpimissä merkeissä (illalla pois lähtiessä vielä asteita oli + 18) kunnanviraston tiloissa. 
Olimme koolla laajalla joukolla, mukana meitä oli kaikkiaan 11 jäsentä. Ensin saimme kuulla asiakkuuspäällikkö Kaisu 
Korpelan mielenkiintoisen selostuksen omasta työstään Eurajoen ikäihmisten kanssa. Hän kävi kattavasti läpi eri 
vaihtoehdot ikääntyvien ihmisten asumisessa ja muissa tuissa. Lopuksi hän muistutti meitä unelmoimisesta ja unelmien 
toteuttamisesta määrätietoisesti. Kysymyksiin saavatko eurajokelaiset ikäihmiset varmasti hoitoa; hän vakuutti meidät, 
että Eurajoella asiat ovat erinomaisesti. 
 
Esittelyn jälkeen pidimme syyskokouksen, jossa ensin past presidentti Raija Kivikkola antoi käädyt uudelle presidentille 
Minna Kuusistolle ja samalla kiitti kaikkia jäseniä, jotka hänen kaksivuotiskaudellaan ottivat osaa kokouksiin erittäin 
aktiivisesti. Kukat hän ojensi kiitokseksi sihteerille ja rahastonhoitajalle. Kokous muuten hyväksyi yksimielisesti 
tilinpäätöksen, tulevan toimintasuunnitelman, budjetin ja jäsenmaksun, 38 €, sekä hyväntekeväisyysmaksun 12 €. 
 
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Marja Alho ja Ulla Haanpää, joka oli paikalla ja sai IW-merkin rintaansa. 
 
Hyväntekeväisyysraha päätettiin presidentin ehdotuksesta vierailun yhteydessä LuviMarika päivätoimintakeskukselle 
sekä yo-stipendit (2kpl) entisten vuosien malliin. Raija esitteli isoja lonkeroita, joita hän oli virkannut muistisairaille. 
Minna otti vastaan ”koekappaleet”. Jos toimivat; virkataan lisää. 
 
Päivi Sallila ja Oili Ruohola tarjoilivat makoisat kahvit ja Marja Koskenkorva voitti arpajaisissa. 
 
LOKAKUU 2017 
 
Kokoonnuimme lokakuun kokoukseen takkahuoneeseen ensin kahville´, jonka jälkeen kuulimme sosiaalijohtaja Alpo 
Komminahon selostuksen vieläkin keskeneräisestä SOTE-uudistuksesta. Yhteenvetona hän kertoi, että koska meillä 
Eurajoella sosiaalipuolen asiat ovat todella hyvin, niin voi olla, että uudistus heikentää meidän palvelujamme. Mutta 
ehdotukset uudistuksesta muuttuvat vielä , niin ei voi varmaksi tietää mitään. 
 
Keskustelu virisi vilkkaaksi ja sosiaalijohtaja kiittikin meitä aktiivisesta osallistumisesta. 
 
MARRASKUU 2017 
 
Lähdimme marraskuun kokousta pitämään Poriin teatteriin yhdessä Rotary-klubin kanssa. Porin teatterissa meni 
lauantaina 18.11. klo 13 Tukkijoella – musikaali. Hieno sovitus oli tehty teatteriin. Väliajalla nautimme kahvit ja teatterin 
jälkeen siirryimme Raatihuoneelle päivälliselle. Bussissa tietysti järjestimme arpajaiset vanhaa hyvää tapaan. 
 
JOULUKUU 2017 
 
Menimme adventtikirkkoon joulukuun 1. sunnuntaina. Kirkko sopi hyvin joulukuun ”kokouspaikaksi”; hartaina 
muistelimme Päivi Lahtea, joka nukkui pois joukostamme 21.11.2017. Marianne kutsui halukkaat vielä kirkon jälkeen 
kirkkokahville. 
 
TAMMIKUU 2018 
 
Vuoden ensimmäisen kokouksen pidimme Luvialla LuviMarika Oy:n tiloissa. LuviMarika Oy on yksityinen 
kehitysvammaisten päiväkeskustoimintaan perehtynyt ”koti”. Asiakkaita heillä on ympäri maata kerrallaan 13. Päivän 
aikana asiakkaat saavat tehdä esim. käsitöitä, joita sitten myydään talossa sijaitsevassa putiikissa ja myyjäisissä. 
Päiväkeskustoiminnassa ovat mukana kaksi sisarusta, äiti varahenkilönä sekä kolme muuta työntekijää. Keskus on ollut 
toiminnassa viitisen vuotta. Tutustuimme kiertämällä taloon ja nautimme hyvät talon tarjoamat hyvät kahvit. 
 
HELMIKUU 2018 
 
Kevätkokous paikaksi valittiin jo perinteeksi tullut Jokisimpukka. Karpalo-osastolla kävimme laulamassa iloiselle ja 
laulavalle ryhmälle. Hoitajat olivat tuoneet laulajia muiltakin osastoilta ja joka vuosi tulee aina yhtä hyvä mieli tuosta 
lauluhetkestä. 
 
Kokouksen aluksi pidimme vielä hiljaisen hetken Päivi Lahden muistoksi. 
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Presidentti Minna Kuusisto ja rahastonhoitaja Jaana Jasu kertoivat erilaisista hoitotestamenteista ja niiden tärkeydestä 
varsinkin, kun tullaan asiakkaiksi palveluyksiköihin ja vanhainkotiin. Katsoimme netistä erilaisia testamentteja; toiset ovat 
hyvinkin seikkaperäisiä ja toisilla vain tahto, ettei esim. elvytetä, jne. Keskustelu kävi taas vilkkaana ja jokainen varmasti 
päätti, ainakin mielessään, tehdä itselleen hoitotestamentin. 
 
Päivi Sallila voitti arpajaispalkinnon. Marja Koskenkorva ja Oili Ruohola olivat leiponeet ja keittäneet kahvit, 
SUURKIITOS heille siitä työstä. 
 
 

MAALISKUU 2018 
 
Maaliskuun kokoukseen keräännyimme Luvian Käenpesään. Käenpesä on rakennettu v. 1932 kunnalliskodiksi 
luvialaisille vanhuksille. Helmikuussa 2018 sen oli ostanut yksityinen hoivatuottaja. Asiakaspaikkoja on tällä hetkellä 
Valviran myöntämänä 23. Osa on 1-hengen huoneita ja osa 2-hengen huoneita. Uutta hoivakotia rakennetaan Luvian 
keskustaan ja se valmistuu elokuussa. Yksikön päällikkö Tuulia Hyppänen sai lahjaksi esittelystään Marja tuoman 
tuotepaketin. 
 
Kokousasioita oli mm. Rauman Inner Wheelien kutsu heidän 20-vuotisjuhliinsa: alustavasti ilmoittautuivat Minna, Raija, 
Marianne ja Päivi. Ilmoittautuminen 27.3 mennessä. Piirikokoukseen Maskuun 10.3 menevät Raija ja Vappu.  
Oman 20-vuotisjuhlan suunnittelu on käynnissä. Juhla pidetään 9.5. joko Lammassillassa tai Särkänhuivissa. 
 
Joimme maittavat kahvit ja arpajaisissa onni suosi Minnaa. Meitä oli 13 jäsentä mukana. 
 

HUHTIKUU 2018 
 
Huhtikuun kokous pidettiin keskiviikkona 4.4.2018. 11 sisarta kerääntyi Uudenkaupungin uimahalliin, jossa saimme 
seikkaperäistä opetusta ja kokemusta joogan saloihin. Meitä oli opettamassa joogaopettaja Saila Koivisto, joka kertoi 
joogan vaikutuksista elämäämme parantavana ”elämäntapana”. Saimmekin itsemme sopivasti rentoutettua. 
Arpajaiset järjestettiin, jossa onni suosi Päiviä. 
 
Uimahallilta siirryimme Alinan kenkäkauppaan, jossa meitä olivat iloiset ja toimeliaat myyjät vastassa maukkaan iltapalan 
kanssa. Outi Nurmi kertoi kenkäkaupastaan, että he käyvät messuilla ja muilla pop-up-päivillä. Sisaret koettelivat kenkiä 
ja laukutkin olivat meille erityisalennuksessa. Noin klo 19 suurin osa oli löytänyt itselleen uudet kengät ja joku laukunkin. 
Tyytyväisinä lähdimme kotimatkalle. 
 

TOUKOKUU 2018 
 
Toukokuussa saimme viettää yhdistyksen 20-vuotista taivalta Huhtamaiden omistamassa kartanomaisessa miljöössä; 
Lammassillassa.  Sää oli jo tuona helatorstain aattona varsin keväinen ja saimme nauttia ulkona tervetuliaismaljat ja 
presidentin tervehdyssanat. Sen jälkeen siirryimme ruokailemaan sisätiloihin, jossa Lounaspata oli meille laittanut 
maittavan juhlaillallisen. Marianne oli tehnyt tietokilpailun ja muutamia yhteislaulujakin laulettiin. Juhliin oli kutsuttu lisäksi 
Rotaryklubin presidentti Timo Laine, joka osaltaan kiitti mukanaolosta ja antoi Rotaryviirin lahjaksi juhlivalle yhdistykselle. 
Kvartetti Hurma hurmasi meidät laulullaan kuten ovat tehneet jo aikaisemminkin meidän juhlissamme. 
Iloinen puheensorina täytti huoneen ja ennen kotiinlähtöä kiersimme Lammassillan taloa ja saimme myös kuulla isännän 
muisteloa talon historiasta.  
 
Hyvillä mielillä 12 jäsentä puolisoineen lähtivät koteihin odottamaan kesää. 

 


