YLÄNEEN ELÄKKEENSAAJAT RY
Hallitus 2020
(x ) Berg Pirkko (x ) Lehtilä Tauno (x)Nieminen Matti (x ) Nummela Elsi (x ) Rantanen Simo siht (x ) Salo Eino
(x ) Salo Taina pj (x ) Säteri Jouko (x ) Väinölä Risto
( ) Järvelä Marja-terttu I varaj ( ) Kankaanpää Jukka II varaj ( )Kankaanpää Leena III varaj

Esityslista/Pöytäkirja 3 /2020
Paikka: Op kerhohuone
Aika: 2 / 3 .2020 klo 10.00

§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 2 /2020
Luettiin kokouksen 2/2020 pöytäkirja, joka muutoksitta hyväksyttiin.

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti taloustilannetta, todeten että jäsenmaksun on tähän mennessä maksanut
237 jäsentä, puuttuvia on vielä useita maksuja.

§6

Sovitut matkat ja tapahtumat
* kesäteatteri Porissa ( Mielensäpahoittaja) la. 13.6 tilanne hinta 40 € tlanne ?
* Sokkoretki Ke. 27.5

Päätös:

* Kesäteatteri retkeen la. 13.6 on 10 paikkaa vapaana, jatketaan markkinointia.
* Sokkoretki tehdään ke. 27.5 lähtö torilta klo. 8.00 , retken hinnaksi päätettiin 45 € hintaan
sisältyy 2 x pullakahvit, lounas, sis.pääsyt ja matkan

§7

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
* Kirkkopyhä
* Ostosmatka 26.3 tilanne
* Senior Shop 4.4
* Kevätmyyjäiset 11- 4
* Äitienpäivä 8.5
* Ulkoilupäivä
* Torivuorojen jako järjestöpalaveri 18.3 klo. 18 lupntokapinetti
* Kesäretki Viroon ?

Päätös:

* Kirkkopyhän järjestäminen on kesken Tauno jatkaa tiedustelua seurakunnassa.
* Ostosmatkan tilanne 26.3 Raisioon näytää tällä hetkellä heikolta, ilmoittautuneita on vasta 8,
lähtiöitä pitäisi olla vähintään 30 että matka voitais toteuttaa, matkan hinta 22 € sis. lounaan.
jos matka joudutaan peruuttamaan niin varalle mietittiin ostosmatkaa Saloon iltatori päivänä.
* Senior Shop tilaisuuteen 4.4 värvätään mannekiinit ( entiset,) myös uusia mahdollista tulla mukaan
tilaisuudessa myydään myös kahvia ja pullaa emäntien järjestämänä.
Tilan järjestäminen alkaa klo- 8.30 Elsi hoitaa avaimen pankista
* Kevätmyyjäisistä 11.4 päätettiin seuraavaa: Kahvin myynnin hoitaa emännät
-Ternimaitoa pyritään saamaan . n.30 l hinnaksi sovittiin 6 € / purkki Tauno hoitaa tilauksen
- Leivonnaisia myyntiin ja arpajaisvoittojen tarpeesta tiedotetaan kerhoissa, toivotaan jäsenten
hankkivan runsaasti myytävää sekä arpavoittoja. Arpajaiset hoitaa Else ja Marja-Terttu

Jatkoa§ 7

* Äitienpäiväjuhlasta 8.5 päätettiin että samalle päivälle sattuva pulinakerho perutaan ja
järjestetään pelkästään ko. juhla.
Ohjelmaksi kaavailtiin:
- Omien miesten lauluja Veikko Lahtisen johdolla
- Kysytään eskarista / päiväkodista mahdollisia esiintyjiä Simo hoitaa
- Tarjoilun hoitaa miehet, värvätään entiset kokeneet toimijat.
- Tarjottavat tilataan Outi Markulalta 50 hengelle levy täytekakku ja suolainen pasteija
* Ulkoilupäivä päätettiin pitää tiistaina 2.6 Pöytyän Haukkavuoressa. lähtö torilta klo.10.00
j
järjestelyjä tarjoilusta ym. jatketaan seuraavassa kokouksessa.
* Torivuorojen jako 18. 3 Pirkko hoitaa.
* Viro.: jäseniltä on tullut tiedusteluja mahdollisesta retkestä Viroon, keskusteltiin asiasta ja
päätettiin että Pirkko ja Simo selvittää vaihtoehtoja matkasta ja kohteista seuraavaan kokoukseen.

§ 8
päätös:

* Vuoden 2019 Toimintakertomuksen käsittely
Käsiteltiin vuoden 2019 toimintakertomus, joka esitettään keväkokoukselle hyväksyttäväksi

§ 9
Päätös:

* Hallituksen varajäsenten osallistuminen kokouksiin.
Keskusteltiin hallituksen varajäsenten osallistumisesta kokouksiin tavoitteena sitouttaa uusia
jäseniä aktiivitoimintaan mukaan. Päätettiin kutsua varajäsenet seuraavaan kokoukseen 8.4

§ 10

Saapuneet kutsut
* Kutsu Varsinais-Suomen eläkkeensaajien edunvalvontapäivään 6 huhtikuuta, Salossa 4-6 edustajaa/ yhdistys
* Piirin työvaliokunnan info tilaisuus 13.3 klo. 12.00 Turussa pyyd. 1 / yhd. ilm. 9.3

Päätös:

* Eläkkeensaajien V-S piirin edunvalvontapäivään edustajiksi valittiin: Eino Salo, Tauno Lehtilä,
Matti Nieminen, Simo Rantanen ja Jukka Kankaanpää

§ 11

Muita asioita
* Yhdistyksen kotisivujen päivitys.
* Aloitelaatikon antia

Päätös:

* Keskusteltiin yhdistyksen kotisivujen muokkauksesta uuteen muotoon joka olisi yhdenmukaisempi
pääkohdiltaan muiden yhdistysten kotisivujen , joka voisi helpottaa yhdistysten yhteistoimintaa mm.
matkojen järjestelyssä. Piirin ja muutaman yhdistyksen sivut on jo uudistettu.
Päätettiin tiedustella piirin tiedotusvastaavalta Sirpa Vanhalalta asiaa ja kustannuksia päivityksestä.
* Aloitelaatikossa tiedusteltiin jäsenkortti asiaa. Päätettiin selvitellä asiaa
* Varattujen matkojen peruuttaminen: Laiva ja teatteri matkat joudutaan tilaamaan paljon ennen
tilaisuutta tai matkaa esim Teatteri jopa 4-5 kk. laivat 1 kk. ennen matkaa, tämän johdosta
joudumme ottaa sitovat ilmoittautumiset ja maksun etukäteen.
Päätettiin että jos peruutus paikkaa ei saada täytettyä, palautetaan puolet matkan hinnasta
( sovelletaan yleisiä matkaehtoja) jos paikka saadaan täytettyä hinta palautetaan.
Korvausta voi hakea koti / matkavakuutuksesta lääkärin todistuksella.
* Heikki Aholle palautetaan peruuntuneen 3.3 risteilyn hinta

§ 12

Seuraava kokous

Päätös:

Seuraava kokous ke. 8.4 klo.10.00 Op.lla

§ 13

Kokouksen päätös

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.40

Taina Salo

Simo Rantanen

