POHJOIS-KARJALAN K-SENIORIKERHO

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Kerhon toiminta kuluneella vuodella on ollut ak1ivista ja kaikki suunniteltu toteutui.
Kerhon puheenjohtajana on toiminut Maila Kinnunen, varapuheenjohtajana Markku Kareinen, sihteerinä Hilkka Nissinen,
taloudenhoitajana Tuula Kuronen ja muina toimikunnan jäseninä Ritva Vai>nen, Raimo Musikka, Mar> Haapalainen ja O@o Tolvanen.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Toiminnan tarkastajana toimi Ossi Silvast ja varalla Veli Kukkonen. Jäsenille on lähete@y
4 kirje@ä. Jäsenmäärä on 84, joista kauppiaita 49 ja keskolaisia 35.
Jokavuo1seen kerhojen tammitapaamiseen ja kokemusten vaihtoon Helsingissä osallistuivat Maila ja Hilkka. Kevätkokous pide>in
Luken Metlatalossa . Mukana oli 12 jäsentä.
Huh1kuussa kävimme Joensuun kaupungin tea@erissa katsomassa "Niinkuin taivaassa - tarina kyläkuorosta". Mukana oli 16
kerholaista.
Kesäkuussa oli vuoden päätapahtuma, osallistuimme suurella joukolla K-seniorien III kesäkokoukseen. Paikka oli Scandic Aviakongres
Vantaa. Paikalla oli n. 300 osallistujaa, meiltä 25 henkilöä, toiseksi eniten. Muutamien puheiden ja maistuvan juhlapäivällisen jälkeen
nau1>in suomalaisista elokuvasävelistä, joita esi>vät loisteliaas1 Arja Koriseva ja Hannu Lehtonen Jorma Kuusiston ja Minna
Lintukankaan säestämänä. Lauantaina saimme tutustua uuteen K-kampukseen Kalasatamassa ensimmäisenä vierailevana ryhmänä.
Paikka ei ollut vielä valmis, mu@a vaikutelma oli kiinnostava. Siellä ei ole erillisiä työhuoneita, vaan erilaisia yhteisiä työskentely1loja,
joista voi valita itselle sopivan.
Matkan aloi1mme jo torstaiaamuna, menomatkalla tutustuimme erinomaisen oppaan johdolla Tuusulan järvellä suurten
suomalaisten taiteilijoi@en koteihin. Edelleenkin asu@una olevaan taidemaalari Eero Järnefel1n ateljeeko1in, Halosen niemeen, jossa
sijai@see Pekka Halosen hirsinen erämaa-ateljee sekä säveltäjämestari Jean Sibeliuksen Ainolaan sekä Lo@amuseoon.
Perjantaina aamupäivällä vierailimme Suomenlinnassa. Siellä katsoimme ensin ﬁlmin Suomenlinnan vaiheista ja sen jälkeen teimme n.
tunnin kierroksen oppaan johdolla. Matka oli kaikinpuolin onnistunut, sää suosi meitä ehkä liiankin helteisenä.
Heinäkuussa oli K-plussaravit, joiden puuhamiehenä toimii Kauko Sokkanen.
K-seniorien golf turnaukseen Golf Talmassa osallistuivat Leena ja Ma> Sokkanen. Leena oli 3. ja Ma> 23. Naisten kisassa osallistujia
oli 8 ja miesten kisassa 33.
Elokuussa kävimme Utran Uudessa Tea@erissa katsomassa Jaakko Tepon tarinoihin perustuvan musiikkikomedian Toivo Ryynäsen
elämä ja teot. Esiintyjinä olivat Eija Vilpas, An> Heikkinen, Vilma Kinnunen, Arto Heikkilä ja Janne Kinnunen. Osalistujia oli 28.
Syysretken teimme Utran saarille. Retken toteutuksesta vastasivat Raimo ja Markku Arjan, Ritvan ja Timon avustamina. Meillä oli
vara@una Utran kota, jossa paistoimme makkarat ja joimme Timon ja Ritvan kei@ämät kahvit Arjan paistamien maukkai@en le@ujen
kera. Saaressa kiersimme n. kilometrin mi@aisen polun. Mukana oli 19 kerholaista, joista osa tuli polkupyörillä.
Marraskuussa kävimme kuuntelemassa "Svingiä, Svengiä ja viihde@ä" konser1n Carelia-salissa. Loistavassa konser1ssa esiintyivät
laulaja-muusikko-juontaja Mikael Kon>nen ja sopraano Mari Palo kapellimestari An> Rissasen johdolla. Koser>in osallistui 18
kerholaista.
Vuoden lopuksi joulukuussa pide>in syyskokous ja pikkujoulu hyväksi todetussa paikassa Kukkolan 1lalla. Nopeas1 sujuneen
kokouksen jälkeen seurustel1in, laule>in joululauluja ja nau1>in kerhon tarjoama puuromenuu. Tavan mukaises1 järjeste>in
arpajaiset. Mukana oli 33 kerholaista. Iltapäivä oli mukava viihtyisässä 1lassa.
Kerho on tarjonnut konserteissa väliaikakahvit ja sponsoroinut kyytejä ja lippuja.
Toimikunta kii@ää kaikkia jäseniä ak1ivisesta osallistumisesta toimintaan.

