YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT RY
Hallitus 2019
(x ) Autio Kari (x ) Berg Pirkko (x ) Lehtilä Tauno (x ) Nummela Elsi (x ) Rantanen Simo siht (x ) Salo Eino
(x ) Salo Taina pj (x ) Sällylä Pertti (x ) Väinölä Risto
( ) Huuki Tarja I varaj (x ) Nieminen Matti II varaj ( ) Kulmala Laila III varaj

Esityslista/Pöytäkirja 9 /2019
Paikka: Op kerhohuone
Aika: 7 /10 .2019 klo 10

§1
Päätös:

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.00

§2
Päätös:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3
Päätös:

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§4
Päätös:

Luetaan ja hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja no 8 /2019
Luettiin kokouksen 8/ 2019 pöytäkirja, joka muutoksitta hyväksyttiin.

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti tilitilannetta ja matka ym. menoista ja tuloista, taloudenhoitajalta pyydettiin,
jatkossa matkoista ja muista tilaisuuksista eritelty tilikatsaus.

§6

Sovitut matkat ja tapahtumat
- syntymäpäivät 18.10. klo 12, vieraita 24
- kylpylämatka Pärnu 26. – 27.10. lähtö torilta klo 6.00
- kreivitär Mariza konserttitalo Turku, lippu 44.50e + kyyti
- jouluristeily 26. – 27.11. Viking Grace, A-hytti 40/36 + kyyti

Päätös:

*

Syntymäpäiväjuhlasta päätettiin : Outi Markula hoitaa Ruokatarjoilun ja kahvituksen hintaan
22 € /hlö. tulee paikalle klo. 10.30
Koristelut hoitaa Elsi ja Taina, kerhot esittävät ohjelmiaan ja Vaitiset tulevat viihdyttämään.
päivänsankareita on 24 + mahdolliset saattajat sekä esiintyjät yht. n. 50 hlö.



Todettiin että kylpylämatka Pärnyyn toteutuu 26 -28 .10 lähtiöitä on 40 henkilöä,
Lähtö torilta klo. 6.00 sitä ennen hovilanmäki. matkalla tarjotaan sämpyläkahvit Ykköspesällä.



Kreivitär Maritsa konserttitalo 3.11 Turku , todettiin että saadut paikat on täynnä, tilaisuuden
hinnaksi päätettiin 55 € sisältää bussikuljetuksen.



Päätettiin järjestää pikkujouluristeily 26-27-11 Viking Casella tällä hetkellä ilmoittautuneita
hinta A hytissä 40€ ja B hytissä 36 Hintaan sisältyy jouluruoka ja kahvi, kuljetus lisätään
hintaan. Markkinointia jatketaan kerhoissa.

§7

Päätös:

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
- syyskokous 8.11. klo 12
- joulujuhlat ?
*
Yhdistyksen syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin 8.11 klo. 12 Op.lla
Eino tekee toiminta suunnitelma ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.


Joulujuhla päätettiin järjestää Palloiluhallissa 14.12 klo. 12 alkaen.
Pyydetään tarjous Ravintola Kestihovista jouluruuan ym. tarjoilun hoitamisesta, asiaan
palataan seuraavassa kokouksessa

§8
Päätös:

Saapuneet kutsut
* ei ollut

§9

Muita asioita
- kannanotto Yläneen terveysaseman puolesta
- Terveiset elinvoimajohtajalle
- vapaaehtoistunnit
- toimintasuunnitelma 2020
- joulutervehdykset
* Päätimme osallistua Yläneen kyläyhdistyksen Pöytyän kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle
osoitettuun kannanottoon Terveyskeskus palvelujen turvaamiseksi Yläneellä.
Kaikki Yläneen yhdistyksen ovat allekirjoittaneet vetoomuksen.

Päätös:

* Kunnan elinvoimajohtaja pyysi vieraillessaan vinkkejä alueen kehitystarpeista, lähetämme
hänelle muutaman esille tulleen parannusehdotuksen, mm. kävelytie Tk.lta Saleen
* Päätettiin kerätä vapaaehtoistyöstä kertyvät tunnit lokaakuulta yhteenvetoa varten seur. kok.
* Eino lupasi tehdä toimintasuunnitelma ehdotuksen seuraavaan kokoukseen
* Joulutervehdyksiä Eläkkeensaaja lehteen kerätään kerhoissa

§ 10

Seuraava kokous
- 4.11. klo 10

Päätös:
§ 11

Kokouksen päätös

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.11.45

Taina Salo

Simo Rantanen

