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UUMAJAN SUOMALAINEN
KERHO
FINSKA KLUBBEN I UMEÅ
TOIMISTO

MÖKKI

KONTOR

STUGAN

Pos siirto li:Ê69 99 41 - 1

Käyn osoite/Besökadr.:Ê

Org.nr:Ê89 40 01 - 29 77

Mökki

Olle Fiskarsväg 25

Sähköpos /E-post:Êinfo@uumajalaiset.se

Pos osoite/Postadress:Ê

Box 186, 901 05 UMEÅ

Ko sivu/Hemsida:Êwww.uumajalaiset.se

Puhelin/Telefon:Ê

070-2585877

Facebook:ÊÊ
Uumajan suomalainen kerho - Finska Klubben i Umeå
Swish:Ê1230 888 768

USK:N JOHTOKUNTA 2021

JAOSTOJEN VETÄJÄT

STYRELSE ÅR 2021

SEKTIONSANSVARIGA

PuheenjohtajaÊ/ÊOrd.Ê
Emmi Kirjonen

EläkeläisetÊ/ÊPensionärerÊ
Jussi Var ainen
073 - 025 18 60

072—55 93 993
emmi.kirjonen@gmail.com

MiesjaostoÊ/ÊHerrsek onÊ
Olli Falben
070 - 52 57 244

VaraÊpuh.joht.Ê/ÊViceÊordf.Ê
Jari Prosi
070 - 548 27 87
jari.prosi@bredband.net
SihteeriÊ/ÊSekreterareÊ
Heli Aarnipuro
070 - 216 91 41
heli.aarnipuro@gmail.com

MökkitoimikuntaÊ/ÊStugs.Ê
Rauno Pihlajamaa
070 - 217 81 23
NaisjaostoÊ/ÊKvinnosek onÊ
Heli Aarnipuro
070 - 216 91 41
Tea erijaostoÊ/ÊTeatersekt.Ê
Tapio Tamminen
070 - 765 53 82

MuutÊvarsinaisetÊjäsenetÊ/ÊÖvrÊordinarieÊledamöterÊ
Liisa Larsen
070 - 211 80 13
liisa.larsen@hotmail.com

Ella Meriläinen

LauantaikerhonÊlapsitoimintaÊ/Ê
BarnverksamhetenÊLördagsklubbenÊ
Juha Niemi
073 - 551 58 33

ella.merilainen@gmail.com

Venla Pelkonen

+358 40 136 33 14

VarajäsenetÊ/ Suppleanter
Arja Tamminen
070 - 532 44 80
(Rahastonhoitaja / Kassör) arja.tamminen@telia.com

AlleÊ7v.

50kr

Marja a Aidantausta

070 - 264 29 45
ennimarja a@gmail.com

7–25Êv.

100kr

Opiskelijat

100kr

073 - 055 4 9 51
kiivuori@gmail.com

26-65Êv.

200kr

Eläkeläiset

125kr

070 - 21 78 123
lisbeth.pihlajamaa@live.se

Perhejäsenmaksu

400kr

Ulla Kiivuori
Rauno Pihlajamaa

USK:nÊjäsenmaksutÊvuodelleÊ2022

(samassa osoi eessa asuvat perheenjäsenet)
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kohti uusia tuulia ja kesää…
Vuosikokouksessa sanoimme suuret kiitokset Merjalle kuluneista
viidestä vuodesta puheenjohtajana. Merja on tehnyt vuosikausien
ajan erinomaista työtä kerhomme eteen.
Uutena puheenjohtajana otan tämän pestin vastaan iloisin ja reippain mielin. Haluan esittää suuret kiitokset Uumajan Suomalaisen
Kerhon jäsenille luottamuksesta, pyrin tekemään parhaani ollakseni sen arvoinen.
Keväällä ohjelmassa on muun muassa festivaali, joka järjestetään
Gammlialla yhteistyössä muiden kansallisten vähemmistöjen ja
museon kanssa. Luvassa on kaikkea myyjäisistä, livemusiikkiin ja
luennoista lasten teatteriin. Tulemme kevään ja kesän aikana panostamaan jäsenhankintaan, sillä koen sen juuri nyt tärkeäksi ja
ajankohtaiseksi. On tietenkin tärkeää, että muistamme myös nykyisiä jäseniämme ja pyrimme palaamaan siihen arkeen, jota elimme
ennen pandemiaa, jos se vain on mahdollista.
Uusi puheenjohtaja pähkinänkuoressa
Emmi Kirjonen, 29-vuotias, tuleva luokanopettaja. Olen alun perin kotoisin Suomen Turusta ja olen muuttanut Uumajaan syksyllä
2016. Suomalaisen kerhon toiminnassa olen nyt mukana toista
vuotta ja lisäksi vaikutan Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumin
johtokunnassa.
Harrastuksiini lukeutuvat leipominen, ulkoilu ja tietysti muumimukien keräily. Järjestötoiminnassa arvostan rentoa meininkiä ja haluan omalta osaltani huolehtia siitä, että asiat otetaan sopivan vakavasti tilanteeseen nähden ja että kaikki voivat nauttia yhteisestä
tekemisestä.
Mot nya vindar och sommaren…
På årsmötet sa vi stort tack till Merja för de fem åren som ordförande. Merja har under flera år gjort ett fint
arbete för klubben. Som ny ordförande tar jag denna position med glädje. Jag vill tacka alla klubbens medlemmar för förtroendet och kommer att göra mitt bästa.
Den här våren har vi en festival, som ordnas på Gammlia, i samarbete med andra nationella minoriteter och
museet. I programmet har vi allt från försäljning, livemusik och föreläsningar till barnteater.
Vi kommer under våren och sommaren att satsa på medlemsvärvning, som jag känner är viktigt och aktuellt.
Utöver det är det även viktigt att vi minns våra nuvarande medlemmar och ser till att vi kan återgå till den
vardag vi hade innan pandemin, om det ens är möjligt.
Kort om den nya ordföranden
Emmi Kirjonen, 29 år, blivande klasslärare. Ursprungligen från Åbo, Finland, jag flyttade till Umeå hösten
2016. Jag är nu för andra året engagerad i Finska Klubbens verksamhet och är även ledamot i styrelsen Sverigefinska Kvinnoforumet.
Mina fritidsintressen är bakning, utomhusaktiviteter och självklart att samla på Muminmuggar.
I föreningsarbete värdesätter jag en tillåtande atmosfär och för min del vill jag se att saker och ting hanteras
utifrån situation och att alla kan njuta av samarbetet.
Lämmintä kesän odotusta toivottaen

Emmi Kirjonen
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USK:n peräkärry
vuokrattavana
ÊÊUSK:nÊrautainenÊjäsenalennusÊ
ÊÊK-Raudassa
ÊÊK-RAUTAÊUumajassaÊantaaÊUSK:nÊ
ÊÊjäsenilleÊalennustaÊostoksistaÊ
ÊÊnäyttäessäsiÊvoimassaolevanÊ
ÊÊkerhonÊjäsenkortinÊjaÊkertomallaÊ
ÊÊasiakasnumeronÊ500Ê70Ê84.
ÊÊKäteis-/korttimaksu.Ê
ÊÊKannattaaÊollaÊjäsenenä!
USK:nÊjäsenhinnat
1-8ÊtuntiaÊ=Ê100kr,ÊvuorokausiÊ=Ê150kr

MainoshinnatÊjäsenlehdessä

TiedustelutÊjaÊvaraukset:
RaunoÊPihlajamaaÊ070Ê-Ê2178123

Annonspriser i tidningen
1kerta/gång

VuokraavaÊjäsenÊvastaaÊsiitä,ÊettäÊperäkärryÊpalautetaanÊ
samanlaisessaÊkunossaÊtakaisin.Ê

A4
1/2 sivu
1/4 sivu
1/8 sivu

Huom!ÊKerhonÊvakuutusÊeiÊvastaaÊmistäänÊvahingoistaÊ
peräkärryssäÊtaiÊkuljetettavissaÊtavaroissa.ÊEliÊperäkärrynÊvuokraavaÊkerhonÊjäsenÊvastaaÊkaikistaÊperäkärrynÊ
ylimääräisistäÊkustannuksistaÊmökinÊpihastaÊjaÊtakaisinÊ
(poislukienÊnormaalitÊkäyttökulut).

Vuosi/helår

1000kr:600kr:400kr:250kr:-

3500kr:2200kr:1500kr:1000kr:-

info@uumajalaiset.se

MAKSAÊSWISHILLÄ
KerhonÊSwish-numeroonÊvoitÊmaksaaÊniinÊjaostoille,ÊkuinÊ
kerholleÊtuleviaÊmaksuja.
MAKSAÊNÄINÊKÄNNYKÄLLÄSI:
-ÊnäppäileÊkerhonÊswish-numero:Ê123Ê088Ê87Ê68
-ÊkirjoitaÊsumma
-ÊtietoÊKENELLEÊmaksuÊmenee,ÊmielelläänÊmyösÊmitäÊmaksu
ÊÊtarkoittaaÊjaÊmaksajanÊnimi
-ÊtarkistaÊtiedotÊvieläÊkertaalleenÊjaÊpainaÊ–BetalaHUOM!
-ÊjokaÊmaksustaÊmeneeÊ2krÊpankkimaksuaÊkerholta,ÊjotenÊälä
ÊÊmaksaÊkovinÊpieniäÊsummia.
-ÊvoitÊmyösÊlisätäÊ2krÊloppusummaan,ÊjolloinÊmaksatÊmyösÊ
ÊÊpankkimaksun
-ÊtärkeintäÊon,ÊettäÊmeddelandeÊkohtaanÊlaitetaanÊtieto:Ê
ÊÊKENELLEÊrahatÊmenevät:
Kerholle
Eläkeläisille
Miesjaostolle
Teatterijaostolle

125
Ma

Meikäläinen

Mökille
Naisjaostolle
Lauantaikerholle

ÊÊJosÊmaksustaÊeiÊilmeneÊmilleÊjaostolleÊrahatÊonÊtarkoitettu,ÊmenevätÊrahatÊKerhonÊyleiselleÊtilille.
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USK:n jäsenmaksu / Medlemsavgift
VoitÊmaksaaÊ/ÊDuÊkanÊbetalaÊtill:
→ÊKerhonÊpostisiirtotililleÊ69Ê99Ê41Ê–1
- Postgironummer 69 99 41 –1
→ÊKerhonÊswish-numeroonÊ123Ê088Ê87Ê68
- Swish.nummer 123 088 87 68
JäsenmaksuÊvuodelleÊ2022:
2022-årsÊmedlemsavgifter:
AlleÊ7v.Ê
7–25Êv.Ê
OpiskelijakortinÊomaavat
26-65Êv.Ê
Eläkeläiset
Perhejäsenmaksu

50kr ÊÊ
100kr
100kr
200kr
125kr
400krÊ(samassaÊosoitteessaÊasuvatÊperheenjäsenet)

Miksi liittyä jäseneksi?
→ÊKerhoÊjaÊRSKLÊajavatÊetujärjestönäÊkaikkienÊsuomalaistenÊetujaÊRuotsissa.ÊRSKLÊ
ÊÊÊÊÊvaltakunnallisestiÊjaÊUumajanÊSuomalainenÊKerhoÊpaikallisesti.Ê
→ÊMahdollisuusÊsaunoaÊKerhonÊsaunassaÊjäsenetuhintaan.
→ÊToimintaaÊäidinkielellä
→ÊTuetÊsamallaÊsuomenkielistenÊlapsienÊjaÊvanhustenÊoikeuksiaÊRuotsissa.

JosÊmaksatÊjäsenmaksunÊinternetpankinÊkautta,ÊmuistaÊkirjoittaaÊmukaanÊnimesi,Êosoite,Ê
syntymäaikaÊjaÊpuhelinnumero.ÊJosÊtiedotÊeivätÊmahduÊmaksunÊ"meddelanden"-tietoihin,Ê
niinÊlähetäÊkaikkiÊtiedotÊsähköpostissaÊkerhonÊjäsenrekisterivastaavalle:Ê
arja.tamminen@telia.com.Ê

SAUNAÊLÄMPIMÄNÄÊLAUANTAISIN
BASTUNÊÄRÊVARMÊPÅÊLÖRDAGAR
HINNAT/ PRISER
-ÊjäsenetÊ25Êkr,ÊmuutÊ50Êkr
- medlemmar 25kr, andra 50kr
-ÊalleÊ15Êv.ÊlapsetÊhuoltajanÊseurassa
ÊÊIlmaiseksi,Ê
- gra s för barn under 15 år i sällskap

AUKIOLOAJAT/ ÖPPETIDER
-Êklo.Ê14-16ÊkaikilleÊavoinÊvuoro
- kl. 14-16 öppen tur för alla

-Êklo.Ê16-17Ênaistenvuoro
- kl. 16-17 tur för kvinnor

- klo.Ê17-18Êmiestenvuoro

av vårdnadshavare

- kl. 17-18 tur för män

-ÊÊ10Êkerrankor ÊjäsenilleÊ150kr
- raba kort 10 gånger 150kr för medlemmar

- Saunassa ei käytetä alkoholia eikä sinne tulla humalassa.

- I bastun dricker man inte alkohol och man kommer inte heller dit full.
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FESTIVAALI!
20.-22. toukokuuta/maj

Tervetuloa festivaaleille Gammlialle 20.-22. toukokuuta! Kyseessä on vähemmistöfestivaalit, joita on
suunniteltu jo lähemmäs kaksi vuotta, nyt vihdoin on aika juhlaan!
Festivaalin järjestävät Västerbottenin museo ja paikalliset vähemmistö järjestöt, myös Uumajan suomalainen kerho on mukana.
Ohjelmassa on muun muassa luentoja, nuorten paneelikeskustelu, satuja lapsille, konsertteja, markkinat,

work shopeja ja paljon muuta kivaa vähemmistöjen näkökulmasta.
Lisätietoa ja koko ohjelma löytyy museon nettisivuilta osoitteesta:
https://www.vbm.se/evenemang/festival/

Välkomna till festival på Gammlia 20.-22. maj! Det är en urfolk– och minoritetsfestival som har planerats under nästan två år, och nu är det äntligen dags för fest!
Festivalen ordnas av Västerbottens museum och lokala minoritets föreningar, Finska klubben är också
med.
I programmet är föreläsningar, ungas panel samtal, sagor till barn, konserter, marknad, work shops, och
en massa annat kul ur minoritets perspektiv.
Mer information och hela programmet finns på museets webbsida:
https://www.vbm.se/evenemang/festival/

KaipaatkoÊjäsenkor asi?

MistäÊsuomalainenÊsuruadressi?

Jos edät maksaneesi jäsenmaksun, mu a
et vielä tämänkään lehden mukana ole
saanut jäsenkor asi...

Kerholta saatavissa suomalaisia
suruadresseja 100 kr/kpl.

OnkoÊosoi eesiÊmuu unut?

Kaikissa näissä asioissa voit o aa yhtey ä
jäsenvastaavaan:

Muistathan ilmoi aa muu uneesta
osoi eestasi ja puhelinnumerostasi.
Näin takaat jäsenlehden ja muun
kerhopos n tulon!

arja.tamminen@telia.com
070-532Ê44Ê80Ê
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KerhoÊtoivo aaÊonneaÊ
kaikilleÊmerkkipäiväänsäÊ
vie ävilleÊjäsenilleen!

AJATUKSIA...
Suutari toivoi saavansa paljon kanta-asiakkaita.
”Todellinen kesä on silloin,
kun laiskuus löytää arvostusta” - Sam Keen.
Taksi rman perustamisen perustaksi
riittää perustaksi.

SinäÊkerhonÊjäsen, joka täytät pyöreitä vuosia, et saa
kukkia vaan sinulle tulee kerhopos ssa 150 kruunun
lahjakor , jonka voit käy ää mihin tahansa maksulliseen kerhotoimintaan. Voit esimerkiksi käydä
sunnuntai-illallisella tai ostaa kymmenen käynnin
saunankor n. Kor on henkilökohtainen.

Ei nii köyhä, jottei toisii auta, eikä nii rikas, ettei appuu
tarvitsis.
Mikäs täs on hätänä matalassa kaivossa, kun ei ole
kaulaankaan vettä.

Lahjakor on voimassa vuoden myöntämispäivästä
eteenpäin, mu a koronan aikana saadut lahjakor t voi
säästää ja käy ää, kun toiminta taas palaa normaaliksi.

Aamu kuluu aatellessa, päivä päätä käännellessä.
Aina kysytään: mistä olet kotosin, eikä koskaan: millon
olet syödä saanu
”Elämä ilman rakkau a on kuin vuosi ilman kesää.”
– Ruotsalainen sananlasku
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Uumajan Suomalaisen Kerhon säännöt
Säännöt tarkistettu ja hyväksytty yhdistyksen jäsenkokouksessa 12.03.2022
§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

sunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistyksen nimi on Uumajan Suomalainen Kerho, ruotsiksi
Finska Klubben i Umeå, ja sen kotipaikkakunta on Uumaja ja
§6 Yhdistyksen päätäntäelimet
toimialueena Uumaja ympäristöineen. Yhdistys kuuluu jäsene
nä Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon, josta näissä säännöis Yhdistyksen päätäntäelimet ovat yhdistyksen kokous ja johto
sä jäljempänä käytetään nimitystä liitto, ja sen PohjoisRuotsin kunta.
piiriin.
§7 Toiminta- ja tilivuosi
§2 Tarkoitus ja toimintatapa
Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu ja harras
tusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisten yhteisiä
sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa
arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä että yhteiskunnas
sa.

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilin
tarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen talou
denhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteelli
syyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktiivista
§8 Yhdistyksen kokous
osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä
kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Eurooppalaista yhteistyötä 8.1. Tehtävä
käytännössä toteuttavaksi väestöryhmäksi.
Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyk
Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimin sen kokouksissa. Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta
taansa sääntöjensä, kokouksiensa, piirikokousten, liiton periaa katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta saman
teohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti.
asian käsittelemistä varten.
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsen
maksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen 15. maaliskuuta.
taloudellista toimintaa.
8.2. Äänivallan käyttö kokouksessa
§3 Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitou
tuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on velvollinen pitä
mään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi ja vapaajäseneksi
voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen pää
töksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyk
sen hyväksi. Vapaajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen jäsen
kokouksissa.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyk
sen jäsenillä ja vain yhdistyksen jäsen voidaan valita johtokun
taan. Yhdistyksen kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo,
puhe ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään pää
tökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysy
myksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä sään
nöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen
osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Vaalit toimitetaan sulje
tuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeut
ta ei yhdistyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.
8.3. Kokouskutsu

§4 Jäsenmaksut

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille edelli
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka sen vuosikokouksen määrittelemällä tavalla vähintään neljä
suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen (4) viikkoa ennen kokousta ja yhdistyksen muuhun kokoukseen
vuosikokous. Jäsenmaksuun sisältyvät sekä liitolle että piirille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoi
tettava käsiteltävät asiat.
suoritettavat jäsenmaksuosuudet.
8.4. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1.
2.
Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheut
3.
taa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johto
4.
kunnan ja yhdistyksen kokouksen esityksestä ja liittohallituk
sen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen ja järjestön
5.
jäsenyydestä. Erottamisesityksestä on johtokunnan ilmoitetta
va asianomaiselle vähintään viikkoa ennen sitä kokousta, jos
sa erottamisesta päätetään. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmak’
§5 Jäsenyyden päättyminen
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Kokouksen sääntöjenmukaisuus
Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen
Kokouksen työjärjestys
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.
Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9.4. Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätök-sen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esittele-minen, tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapau-den myöntäminen tilivelvollisille
Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi ja kantotapa
Kokousten koollekutsumistapa
Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen
Yhdistyksen seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten
ja varajäsenten valinta
Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten
valinta tarkastamaan seuraavan toiminta-vuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä
Vaalivaliokunnan valinta; valitaan vähintään (3) jäseninen vaalivaliokunta
Tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettaminen ja niiden
puheenjohtajien/vetäjien nimeäminen
Yhdistyksen edustajien valinta piirin
Yhdistyksen edustajien valinta liiton kokouksiin.
Liittohallituksen esittämät asiat
Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat
Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
§10 Jaostot
10.1. Toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot
Yhdistyksen kokous perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot.
Päätös jaoston lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokoukses
sa. Jaoston puheenjohtaja ja sen tulevan kauden toimintasuunnitelma
ja talousarvio vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen
kokous voi päättää jaoston ohjesäännöstä. Jaoston jäsenet suunnit
televat toiminnan ja valitsevat henkilöt johtamaan toimintaa. Jaoston
tilit ja toiminta ovat osa yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Jaosto voi liittyä
RSKL:n erityisliiton jäseneksi.
§11 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä.
Yhdistys nimeää yhden (1) johtokunnan jäsenen kirjoittamaan nimen
sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden
8.6. Aloitteet
kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon
Jäsenaloitteet ja asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme osalta.
(3) viikkoa ennen kokousta. Piirin vuosikokoukselle tarkoitetut jäsen
aloitteet on toimitettava johtokunnalle ennen 15. tammikuuta Piiriko §12 Yhdistyksen purkaminen ja liitosta eroaminen
koukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) Päätös yhdistyksen purkamisesta ja liitosta eroamisesta on tehtävä
viikon sisällä Jäsenen liittokokousaloite on toimitettava yhdistykselle kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täy
ennen liittokokousta edeltävää vuodenvaihdetta. Jäsenyhdistyksen
tyy kulua vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen ja
on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouk liitosta eroamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5)
sen alkua.
läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja arkisto luovutetaan liitolle.
§9 Johtokunta
9.1. Tehtävät
Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.
9.2. Jäsenet
Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja sekä vähintään neljä
(4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useam
man varapuheenjohtajan.
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodek
si kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.
Johtokuntaan kuuluu lisäksi vähintään kaksi (2) varajäsentä, jotka
valitaan vuodeksi kerrallaan. Heillä on johtokunnan kokouksissa pu
he ja esitysoikeus, sekä äänestysoikeus silloin kun he toimivat varsi
naisen jäsenen tilalla.
Yhdistyksen työntekijät voivat valita keskuudestaan yhden (1) täysi
valtaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Johtokuntaan valittavan henki
lön on oltava yhdistyksen jäsen.
Jos johtokunnan jäsen siirtyy yhdistyksen päätoimiseksi työntekijäksi,
hänen tulee jättää paikkansa johtokunnassa.
9.3. Koollekutsuminen
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan
jäsenistä vaatii sitä. Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajil
le.
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USK:n TEATTERIJAOSTO KIRPPUT

KIRPUT 44 VUOTTA RUOTSINSUOMALAISTA
KULTTUUURIA
Tule mukaan kehttämään luovuuttasi, tuntemaan ja ymmärtämään oma psyykkinen ja fyysinen
kehosi. Teatteriharrastus avaa henkisiä lukkoja ja antaa onnistumisen kokemuksia. Tarjoamme
sinulle mahdollisuuden koulutukseen ja tapaamaan muita teatterin harrastajia ympäri ruotsia,
teatterivierailuja ym. Tule rohkeasti mukaan, ota mukaasi myös ystäväsi ja kaverisi. Yhdessä
teemme ja kehitämme omaa ruotsinsuomalaista kulttuuria.
Historiaprojekti
Oletko itse kiinnostunut auttamaan historiaprojektissa tai tiedätko/tunnetko jonkun, joka esim.
opiskelee, kulttuurihistoriaa, mediaa tai muuta jota kiinnostaisi työstää Kirppujen 44 vuotista
historiaa. Tarvitsemme apua myös kotisivun tekemisessä. Ota yhteyttä meihin.
Haetaan lasten- ja nuorten teatterinvetäjää. Mikäli olet kiinnostunut tai tunnet jonkun, jota työ
kiinnostaa, ota yhteyttä. Tapioon 070 – 765 53 82
Teatterin tekeminen on hauska ja monipuolinen keino elvyttää ja kehittää lasten - ja nuorten suomenkieltä.
Viikottaiset tapaamiset torstaisin parillisina viikkoina klo 16.00. Tapaamiset Olle Fiskaresväg 25
4/5, 18/5 ,1/6, 15/6 . ETSIMME NÄYTTELIÖITÄ!!!! Vielä ehdit mukaan uuteen näytelmäprojektiimme ja/tai historiaprojektiimme.
Teatterijaoston vetäjä
Tapio Tamminen
Puh. nr. 070 – 7655382 s-posti. tapio.tamminen@telia.com

Tiesitkö, että voit lukea muun muassa VK:n, Folkbladetin,
ja Aftonbladetinäköislehtenä kotoa käsin? Tässä ohjeet:
Tarvitset: Uumajan kaupungin kirjastokortin
Tee näin:
- surffaa Uumajan aluekirjaston kotisivulle -> minabibliotek.se
- loggaa sisään kirjastokortillasi (kirjastokortin numero ja pinkoodi)
- klikkaa sivun yläosassa olevaa E-biblioteket ja sitten E-tidningar
- E-tidningar –sivun oikealla laidalla klikkaa: ”Pressreader var du än befinner dig”
- Klikkaa: ”Gå vidare till Pressreader"
Pressreader –ohjelmalla voi katsella lehtiä eri maista (Countries)
Suomesta ei juuri varsinaisia sanomalehtiä näy kuin Huvustadsbladet, mutta Ruotsista on mm. VK, VF,
Aftonbladet,
Svenska Dagbladet ja esim. käsityölehtiä.
Lehtien artikkeleita voi lukea myös pelkkänä tekstinä. Tämä helpottaa lehden selailua esimerkiksi kannettavan tietokoneen näytöltä.
PressReader tyrkyttää aluksi pari turhaa asetusta - hotspot tai puhelinasennus - mutta ne voi klikata pois x'
stä
Pressreaderin asetukset ovat vain englanninkielellä, joten on hyvä tietää:
"publications" - julkaisut eli kaikki lehdet
"recent" - viimeiseksi julkaistut lehdet
"All countries" - maittain
"All languages" - kielittäin
Eri kielien artikkeleita voi myös automaattisesti Google-käännättää PressReaderilla:
- pidä vasenta hiirinäppäintä alhaalla artikkelin päällä ja valitse "Translate Article".
Jos nämä ohjeet eivät toimi tai on parannettavaa niin lähetä palautepostia; info@uumajalaiset.se
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DELEGAATION LOPETTAJAISET

AvoinÊkutsuÊUumajanÊruotsinsuomalaisille
RUOTSINSUOMALAISENÊDELEGAATIONÊLOPETTAJAISIIN
lauantainaÊ18.ÊkesäkuutaÊkelloÊ13.00ÊkerhonÊmökillä
Kaikki ruotsinsuomalaiset järjestöt ja kaikki ruotsinsuomalaisen vähemmistön asioista kiinnostuneet
ruotsinsuomalaiset kutsutaan tähän tapaamiseen. Keskustelemme ja päätämme siellä yhdessä:
Delegaa on ja sen toiminnan lope amisesta
Koska Uumajan kunta on muu anut kansallisten vähemmistöjen kanssa pide ävän neuvonpidon
muotoja ja ru ineja ei Delegaa olla ole enää tehtävää ja roolia.
Neuvonpidosta Uumajan kunnan kanssa tulevaisuudessa – esimerkiksi:

Miten teemme näiden asioiden pui eissa yhteistyötä jatkossa?
Kuka valvoo sellaisten ruotsinsuomalaisten etuja, jotka eivät halua, jaksa tai pysty valvomaan etujaan itse?
Mikä on ruotsinsuomalaisten järjestöjen rooli vähemmistöasioissa?
IltapäivänÊaikanaÊtarjoillaanÊgrilla avaaÊ(makkaraaÊtaiÊmuuta)Êlisukkeineen,ÊvirvokkeitaÊjaÊkahviaÊkahvileivänÊkera.
TERVETULOA!

KohtaÊen senÊDelegaa onÊpuolestaÊ-ÊHeliÊAarnipuroÊv.t.Êpuheenjohtaja

Onko sinulla kiinnostusta...
- kirjoittaa runo tai teksti, lähettää kuva omasta maalauksesta/piirrustuksesta
… seuraavaan jäsenlehteen?
Tekstit, ideat ja kuvat voi toimittaa info@uumajalaiset.se
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Hälsningar från barnen och pedagogerna på Lundagård
Terveiset Lundagårdenin lapsilta ja pedagogeilta!
Tässä vähän terveisiä Lundagårdenin valkoisesta ja tummansinisestä ko pesästä.
Melkein kaikki lumi on sulanut pois esikoulun pihasta ja lapset
nau vat siitä, e ä hiekkalaa kossa voi taas rakentaa hiekkalinnoja. Vesilätäköitä löytyy joka puolelta ja niissä leikkiminen
on erityisen hauskaa!
Luonnossa tapahtuu nyt vaikka mitä ja on mielenkiintoista
seurata sivusta miten puut ja kasvit alkavat herätä talviuniltaan.
Sisällä lapset ovat aloi aneet erilaisia projekteja. Vanhemmat
lapset ovat projek ssaan keskustelleet omista kodeistaan ja
nuoremmilla aiheena on ollut erilaiset ajoneuvot. Todella
hauskaa! Pääsiäinen on nyt viete y ja kesä sekä kesäloma lähestyy kovalla vauhdilla. Me haluamme toivo aa teille kaikille
oikein hyvää kesää.

De äldre barnen har jobbat med ”Mi hus” där de bl.a få
llverka si eget hus och de yngre barnen har jobbat med fordon. Det har verkligen varit e lus yllt lärande!
Trots a Påsken precis passerat så är det nu inte länge kvar ll
sommarlov och semester.
Vi vill önska er en fantas sk sommar med varma sommarkvällar, bastubad och kvälls dopp!

Här kommer en hälsning från barn och pedagoger på Vit och
Mörkblå hemvist, Förskolan Lundagård.
Ute på gården har nästan all snö försvunnit och barnen njuter
av a kunna gräva i sandlådan och leka med va net som bildat pölar lite här och var. Det är en ﬁn d vi har framför oss
och det är också spännande a se hur alla växter och träd börjar vakna ll liv e er den kalla vintern.
Inne har barnen jobbet med projekt.

TULE MUKAAN MÖKKITOIMIKUNNAN
TOIMINTAAN!
Hei!

Hej!

Tekisikö sinun mieli olla enemmän mukana

Har du tänkt a du skulle vilja vara mer ak v inom

Uumajan Suomalaisen kerhon toiminnassa?

Finska Klubben? Nu har du världens chans, då Stug

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla mukaan toimin-

utsko et behöver mer ak va inom sin verksamhet.

taan, sillä Mökkitoimikunta kaipaa lisää joukkoja Till stugutsko ets uppgi er llhör bland annat a
värma bastun på lördagar, klippa gräset på somrartoimintaansa.
Mökkitoimikunnan tehtäviin kuuluu kaikenlaista

na och sko a snö på vintern!

mökkiin lii yvää tehtävää, muun muassa saunan Det ﬁnns nån ng kul för alla och all hjälp upplämmi äminen lauantaisin, ruohon leikkuu kesäisin, ska as.
ja lumenluon talvella!

Kontakta Rauno, 070—21 78 123

Jokaiselle löytyy mieluista tekemistä ja kaikki apu on
tarpeen.
Ota yhte ä Raunoon, 070 - 21 78 123.
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SuomenkielinenÊseurakuntatyöÊ edo aa:Ê

FörsamlingsresaÊdenÊ4ÊseptemberÊ
En dagsresa kl. 7.30-18.30 ll Sidensjö där man berä ar om minnesstenen, och vidare ll Mannaminne
med möjlighet a delta i en guidad rundtur och däre er gå runt på egen hand och u orska historiska
byggnader m.m. Anmälningar senast den 25 augus ll mimmi.merlich@svenskakyrkan.se eller genom
sms ll 073-802 26 78. Skriv di namn och telefonnummer eller din mejladress. Resan är gra s förutom
mat om man är medlem i Svenska kyrkan, annars måste man betala 500kr.

SeurakuntamatkaÊ4.ÊSyyskuuta
Päiväretki kello 7:30-18:30 Sidenjöhön, jossa kuulemme muistomerkistä, minkä jälkeen jatkamme Mannaminneen, jossa mahdollisuus osallistua opastetulle kierrokselle ja tämän jälkeen tutustua omatoimises historiallisiin rakennuksiin. Ilmoi autumiset viimeistään 25. elokuuta sähköpos osoi eeseen
mimmi.merlich@svenskakyrkan.se tai teks vies tse numeroon 073-802 26 78. Kirjoita nimesi sekä puhelinnumerosi tai sähköpos osoi eesi. Matka on ilmainen Ruotsin kirkkoon kuuluville, muut maksavat
500 kruunua.

AllsångÊdenÊ11ÊjuniÊiÊFinskaÊklubbensÊstuga
Vi sjunger llsammans den 11 juni kl. 13 i Finska klubbens stuga.

YhteislauluaÊ11.ÊkesäkuutaÊSuomalaisenÊkerhonÊmökillä
Laulamme yhdessä 11. kesäkuuta kello 13 Suomalaisen kerhon mökillä.

MorsdagÊdenÊ8Êmaj
Vi ﬁrar morsdag llsammans med Finska klubben i Ålidhems kyrka kl. 16.

Äi enpäiväÊ8.Êtoukokuuta
Juhlimme äi enpäivää yhteistyössä Suomalaisen kerhon kanssa Ålidhemin kirkolla kello 16.
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ELÄKELÄISET
Hyvää kevättä eläköityneet seniorit !!!
Elämäkin alkaa taa kukoistaa kun mennään valoa
kohden ja sen myös huomaa aktiivista osallistumis
määrän kasvusta.
Vesijumppa on suosittu ja rentouttava liikkumismuoto ja sitä pyritään myös taas jatkamaan syksykauden alkaessa Veijo Rajalan johdolla.

Jumpasta puheenollen kävi Vesa Päivärinne luennoimassa lihaskunnon ylläpidon tärkeydestä ja sai Liisan kokeilemaan Vesan neuvomia kotikonsteja ja
jatketaan Ulla Kiivuoren luennolla ”Tietoinen läsnäolo” jossa hän painotti hetkessä elämistä ja että
unohdetaan menneet ja tulevat murheet. Ulla aloittaa
aiheesta opintopiirin harjoituksineen syyskaudella.
Kevätkonsertti 15/5 kello 18.00 Norrlandsoperalla
johon saadaan sisäänpääsylippuun alennusta,puoleen
hintaan,säästät vain pääsylippusi ja sitä vastaan saat
puolet takaisin pääsylipunhinnasta eläkeläijaostolta.
Ohjelmassa on Alvenin ”Midsommarvaka” sekä
Dvorakin ”Cellokonsertto” päättäjäisiksi skandinaavialaista kansanmusiikkia.
Myös grillijuhla kerhon mökillä odottaa, siitä ilmoitetaan sitten kesemmällä kunhan ensin pihanurmikko
kuivahtaa ja leskenlehdet herää kukoistamaan.
Eläkeläisjaostonpuolesta
Jussi

KUNTA TIEDOTTAA
SamrådÊförskolaÊ/ÊneuvonpitoÊaiheenaÊesikouluÊ
17.5.2022ÊkloÊ18.00-19.30
Delak vighetsak vitetÊförÊungaÊÊ(ca.ÊålderÊ10-19)/Ê
ohjelmaaÊjaÊak vitee aÊnuorilleÊn.Ê10-19Êvuoaille
KutsuÊjaÊlisääÊ etoaÊkunnanÊne sivuilta!Ê
EtsiÊesim.ÊsanoillaÊsamrådÊjaÊminoritet.Ê

Kontakt:Ê

InbjudanÊochÊmerÊinfoÊfrånÊkommunensÊhemsida!Ê AinoÊDahl,ÊminoritetssamordnareÊ
090-16Ê11Ê57
SökÊmedÊ llÊexempelÊordenÊsamrådÊochÊminoritet.Ê
Aino.dahl@umea.se
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Naisjaoston ”Aktiivit Akat”
kuulumiset

Jaoston toiminta – niin kuin koko kerhonkin – on lähtenyt rivakasti käyntiin nyt kun Corona-rajoitukset
ovat hellittäneet. Muutama jaostolainen kävi jo heittämässä talviturkkinsa ja coronan aiheuttaman hiljaiselon mukanaan tuomat pölyt Nydalan avantoon lauantaina huhtikuun alussa. Ennen avantoon menoa Ulla
Kiivuori kertoi näille uskaliaille ja muille paikalla olleille avantouinnin terveysvaikutuksista.

Naisjaoston toiminnan tavoitteena on ”tuoda iloa elämään ja orkkia arkipäivään” kaikille toimintaan osal-

listuville. Terveys ja varsinkin henkinen hyvinvointi ovat teemana naisjaoston torstaitapaamisille tämän
vuoden aikana. Torstaitapaamiset ovat joka kuukauden viimeinen torstai kerhon mökillä kello 18.00 alkaen (jos ei muuta päätetä ja ilmoiteta). Kaikki ovat tervetulleita. Tapaamisten yhteydessä voit pitää kudinta
mukana – yhteisenä kutomisteemana on ”pyllyttimet”, minkä kutomiseen vasta-alkajat voivat saada apua
ja vihjeitä kokeneemmilta. Ensimmäinen tapaaminen, jossa sovittiin avantouinnista, oli 31. maaliskuuta.
Huhtikuun tapaaminen oli ja meni 28. päivä. Toukokuun tapaaminen on poikkeuksellisesti jo 19. toukokuuta helatorstain takia. Tapaamme myös mökillä valoisina kesäiltoina
23. kesäkuuta
28. heinäkuuta ja
25. elokuuta
Tee ehdotuksia mitä voisimme tehdä kesäiltoina yhdessä viihtymisen ja henkisen hyvinvoinnin
eteen!?!?!: Runoja rantakeinussa, chi-gongia pihanurmella ruotsinsuomalaisittain, rantaongintaa tai jotakin ihan muuta …
Koska jaostomme nimi on ”Aktiivit Akat” ja kuten kaikki tietää: nimi velvoittaa; niin meillä on myös
muuta mukavaa toimintaa meneillään ja tarjolla kaikille halukkaille. Sunnuntaina 24. huhtikuuta aloitimme opintokerhon, jossa teemme laukkuja kahvipusseista. Kaikki halukkaat ehtivät mukaan opintokerhoon
kevään aikana. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tai haluat lisätietoja.

Kesän aikana teemme kiertoajelun lähiseudun kirppis- ja antiikkikauppoihin, käymme yhdessä puutarhakaupoissa yms., jos kiinnostuneita löytyy. Näistä käynneistä ja ajeluista keskustelemme lisää torstaitapaamisten yhteydessä. Kannattaa myös seurata kerhon Facebook-sivuja – sieltä löytyy tietoa myös naisjaoston menemisistä!

Ota yhteyttä!
Heli Aarnipuro; heli.aarnipuro@gmail.com – 070 203 52 27
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Avs:
Uumajan Suomalainen Kerho
Finska Klubben i Umeå
Box 186
901 05 Umeå

Tapahtumakalenteri
Vad händer – kalender
(alustava/preliminär)
8.5Ê

Äi enpäiväÊ/ÊmorsdagÊ
Juhlistetaan Ålidhemin kirkolla klo 16
Firas på Ålidhemskyrka från och med kl 16

20-22.5.

Vähemmistöfes vaaliÊGammliallaÊ
Minoritetsfes valÊpåÊGammliaÊ

4.6.Ê

GrillijuhlaÊ/ÊGrillfestÊ
på stugan / mökillä klo 19

11.6

YhteislauluaÊmökilläÊkloÊ13Ê/ÊAllsångÊpåÊ
stuganÊklÊ13

Ê

Kesäkahvila avataan myös! Sommarkafet har öppet
för första gången!
18.6

Delegaa onÊlope ajaisetÊ/ÊDelega onensÊavslutningsÊest
Mökillä / på stugan kl 13

Tätä lehteä sinulle toimittaa:
Bakom denna tidning är:

Ella Meriläinen

ella.merilainen@gmail.com

Emmi Kirjonen

emmi.kirjonen@gmail.com

ILMOITA MEILLE JOS HALUAT LEHDEN TULEVAISUUDESSA DIGINÄ!
MEDDELA OSS OM DU I FRAMTIDEN VILL HA TIDNINGEN DIGITALT!
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