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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 (x ) Kankaanpää Jukka II varaj (x )Kankaanpää Leena III varaj

Esityslista/Pöytäkirja 7 /2020
Paikka: Op.n Kerhohuone
Aika:
7.9.20 Klo. 10.00
§1

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.00 tervetulo toivotuksin

§2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 3

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

§4
Päätös:

Luetaan ja hyväksytään hallituksen kokouksen pöytäkirja no 6 /2020
Luettiin kokouksen 6/20 pöytäkirja joka muutoksitta hyväksyttiin

§5
Päätös:

Taloudenhoitajan puheenvuoro
Taloudenhoitaja selvitti tilitilannetta, todeten että varainhankita on ollut arviota vähäisempi
tilaisuuksien peruuntuessa korona tilanteen vuoksi.

§6

Suunnitellaan tulevia tapahtumia
* Senior-Shop 3.10
* Ulkoilupäivä 24.9 ulkoilumaja Vampula
* Syntymäpäivätilaisuus
* Lyhdetalkoot
*Teatterimatka
* Kylpylä matka
* Joulujuhla

Päätös:

* Keskusteltiin Senior-Shop tilaisuuden järjestämisestä 3.10.Päätettiin seurata koronatilanteen
kehittymistä, joka mahdollisesti vaikuttaa tilaisuuden järjestelyihin Käsidesi. turvavälit maskit,
mannekiini esityksen mahdollisuus jne.
Taina tiedustelee Senior-Shopin kantaa asiaan. Asia käsitellään seur.kok. 5.10
* Todettiin että ulkoilupäivään 24.9 tässä vaiheessa osallistujia 24 jäsentä, päivää markkinoidaan
kerhoissa. Lähtö torilta klo. 9.30 paluu sovitaan mennessä miten autolle sopii n. klo. 15 ?
Järjestelyt sovittu edellisessä .kokouksessa.
* Perinteinen syntymäpäivä juhla päätettiin siirtää korona tilanteen vuoksi ensi vuoteen
* Lyhdetalkoot päätettiin pitää pe.11.9 klo.10.00 Suuntalan pellolla Otsolassa, Eino on merkinnyt
paikan peräkärryn tuo Simo Taina lupasi kahvit.
* Syksyn teatteri esitykseen 21.11 klo. 13 näytökseen Mummun saappaissa soi fox on
varattu 50 lippua, mikäli matkaan saadaan riittävästi osallistujia se toteutetaan turvamääräysten
mukaisesti, osallistujaa kohden varataan 3 kpl. suojamaskeja joita tulee myös käyttää
Hinta arvio n. 55 € /hlö. matka toteutetaan jos lähtiöitä on 40 ja koronatilanne sallii.
* Kylpylämatkaa mietitään seuraavassa kokouksessa.
* Joulujuhlan järjestämisen suhteen seurataan tilannetta

§7

* EKL.n jaVS- piirin tiedotteita
kokoontumisohjeita ym.

Päätös:

* Todettiin ehdottaa V-S piirin puheenjohtaja Veikko Ruohosta eläkkeensaajien edustajaksi
Varsinais-Suomen sote neuvottelukuntaan valvomaan eläkeläisten etuja. Simo selvittää
miten ehdokas-asettelu toteutetaan, onko se henkilö / yhdistys kohtainen.

§8

Muita asioita
* Jäsenhankintakampanja jatkuu vuoden 2021 loppuun
* Yhdistyksemme toiminta esite
* Piirin liikuntakampanja 1.10 – 30.11. 20
* Rajaniemen kuulumiset

Päätös:

* Todettiin että valtakunnallinen jäsenhankinta kampanja jatkuu 2021 loppuun.
Aktivoidaan jäseniä hankkimaan uusia jäseniä ystävistä ja tuttavista.
* Hyväksyttiin Sirpa Vanhalan muokkaama esite toiminnastamme pienellä muutoksella Loimaan
kirjapainosta. Veikko Ruohonen on sopinut painon kanssa edullisesta hinnasta, esitteitä tilataan
200 kpl.
* Päätettiin osallistua piiri liikuntakampanjaan 1.10-30.11 välisenä aikana, kuponki monistetaan
ja jaetaan yhteisissä tilaisuuksissa, myös piirin kotisivulta ne löytyvät.
* Tauno , Simo ja Pirkko kertoi vinkeistä kesämieli koulutuksen aiheista
* Keskusteltiin joulumyyjäisistä päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen

§ 10

Seuraava kokous

Päätös:

* 5.10 klo. 10.00 Op.n kerhohuone

§ 11

Kokouksen päätös

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 11.55

Taina Salo

Simo Rantanen

