Ilmajoen Kotien Puolesta ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2016
Yleistä:
Toiminta on noudattanut aikaisempaa käytäntöä-uutena toimintana on Seinäjoella käynnistynyt ikäihmisten
kerho.
Kuluneena vuotena juhlittiin kolmekymmentä vuotiasta yhdistystämme.Juhlassa luovutettiin ensimmäisen
kerran Keskusliiton kunniakirja Maire Vuoriselle pitkäaikaisesta aktiivisesta Kotien Puolesta toiminnasta.
Juhlapuhujana oli Heli Tynkynniemi, Keskusliiton tervehdyksen toi Riikka Kauhanen.
Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Salme Hautala, varapuheenjohtajana Marja-Leena
Vaitovaara,sihteerinä Marja-Leena Vaitovaara,taloudenhoitajana Liisa Virtanen/ Tili Liisa.
Toiminnantarkastajina Anna-Maija ja Markku Koskela.
Johtokunta on kokoontunut 9 kertaa, kokoukset on pidetty johtokunnan jäsenten

kotona.

Vuosikokous oli 29.2.2016 ja syyskokous oli 30.10 2016. Yhdistyksessä on 124 jäsentä, naisia 87 ja miehiä 37.
Yhdistyksen tiedot on päivtetty marraskuussa Patentti ja rekisterihallintoon.
Varsinainen toiminta:
Yhdistys on osallistunut Ilmajoen Nuorisoseuran näytökseen Tuplavahinko (30 henk.). Olimme Halkosaaren
kesäteatterinäytöksessä täydelliset häät (37 henk.), jolloin ruokailimme Alajärven Punaisen tuvan viinitilalla.
Kotiseuturetki tehtiin Ylistaroon Kriikun vanhalle myllylle. Tutustuttiin Mairen yrityksessä sinapin
valmistukseen. Mummo Ateljeessa ihasteltiin Pariisin vaateluomuksia.
Osallistuimme valtakunnalliseen tapahtumaan vanhusten ulkoiluttamispäivänä yhteistyössä seurakunnan
kanssa. Olemme järjestäneet ohjelmallisia vierailuja palvelutaloihin kerran kuukaudessa. Valmistimme
hypistelymuffeja, jotka lahjoitettiin Seinäjoelle Myllyrannan palvelutalon muistisairailla asukaille. Osallistuimme

Ilmajoen jokavuotisiin Musiikkijuhliin ja juhlajumalanpalvelukseen. Seinäjoen kerhossa on ollut erialojen
asiantuntijoita luennoimassa, mm. pankkipalveluista, vitamiineista-terveellisestä ravinnosta, kotipalveluista.
On harrastettu muistihuoltoa, aivojumppaa, tuolijumppaa ja vesijuoksua.
Lounasruokailuun 15.5 osallistui 160 henkilöä, järjestimme kuljetuksen ruokailuun liikuntarajoiteisille
henkilöille. Ilmainen keittolounas tarjottiin 16.10 (130henk.), kahvia ja ropsua sai jälkiruuaksi vapaaehtoisella
maksulla.
Yhteistä joulujuhlaa vietimme Seinäjoen kerhon kanssa.laulaen leikkien, joulupuuroa syöden ja tietenkin
torttukahvit päälle. Johtokunnan pikkujoulua vietettiin Ilmajoella Kestikartanossa.
Yhdistyksen jäseniä muistettu kukkatervehdyksin, ja yhdistyksiä lahjakorteilla heidän juhlavuosinaan. Olemme
avustaneet perheitä ja yksittäisiä henkilöitä joulun ruokapaketeilla.
Kesän loma varattiin Porin Yyteristä 20 perheelle.
Lomatoiminta:
Järjestimme yhden tuetun loman 19 aikuiselle ja 16 lapselle Porin Yyteristä yhdessä Hyvinvointi lomien kanssa.
Virkistysja lähimmäistoiminta:
Käsityökerho on kokoontunut 10 kertaa, runopiiri 5 kertaa, iltapäiväkerho 16 kertaa, ja 10 palvelutalovierailua.
Mummokerhotoimintaan on osallistuttu olemalla pienten koululaisten pihakaverina ennen koulun alkamista.
Lähimmäispalvelu:
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyöhön on yhdistyksestä osallistunut 20 henkilöä. Lähimmäistyötunteja on tehty
11513 ja vapaaehtoistyötunteja 1454.
Taloudellinen toiminta:
Keskusliiton avustus 700 euroa, lounasruokailun lipputulot, arpajaiset, lahjoitukset ja jäsenmaksut.

Sihteeri Marja-Leena Vaitovaara

Puheenjohtaja Salme Hautala
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Toisen puolesta emme voi elää, mutta voimme olla pienen matkaa sauvana tukemassa.

