ELÄKELIITON POHJOIS-KARJALAN PIIRI RY:N
SYYSKOKOUS
PÖYTÄKIRJA
Aika
Paikka

Torstai 31.10 2019 kello 10.00
PunaMustan auditorio, Kosti Aaltosentie 9, Joensuu

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
Piirin puheenjohtaja Antti Lempinen avaa kokouksen.
Kokouksen aluksi hiljennyttiin muistamaan edesmennyttä kunniapuheenjohtaja Heikki
Savolaa.
Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen on täyttänyt 70 vuotta. Onnittelimme häntä
laululla ja Joensuun yhdistys luovutti Raimo Ikoselle lämpöiset nimellä ja 70-v kirjaillut
pitkävartiset villasukat.
Tämän jälkeen piirin puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi ja kertasi vuoden
tapahtumia.
2.
-

Kokouksen järjestäytyminen
puheenjohtajan valinta
sihteerin valinta
kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
kahden ääntenlaskijan valinta
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Antti Lempinen, Sihteeriksi Toiminnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Hämäläinen ja Arja Kokko (kokkoarja1@gmail.com)
Ääntenlaskijoiksi Pertti Meriläinen ja Anita Koistinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu 11.10.2019 Karjalaisen järjestöpalstalla,
lähetetty sähköpostilla sekä postitettu kirjallisesti kutsu.
Todetaan kokouksen osanottajat, osallistujalista liitteenä.
Liite 1
Päätös: Todettiin, että kokouksessa on läsnä 41 virallistaja 6 asianharrastajaa.
Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Päätös: Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Kohtaan 13 ei pyydetty puheenvuoroja
Liite 2
5. Kuullaan Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikosen terveiset.

Liite 3
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6. Päätetään kannanoton antamisesta sekä kannanottotoimikunta asettamisesta.
Kannanottotoimikuntaan valitaan yksi jäsen kultakin alueelta, kaksi naista ja kaksi miestä.
Alueen puheenvuoron käyttää liittovaltuutettu,
Kannanottotoimikunta valinnee puheenjohtajan keskuudestaan.
Pohjoinen alue: (Valtimo, Nurmes, Lieksa, Juuka)
Läntinen alue: ( Kontiolahti, Polvijärvi, Outokumpu, Viinijärvi, Liperi)
Itäinen alue: ( Ilomantsi, Eno, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Joensuu, Tuupovaara)
Eteläinen alue: ( Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Värtsilä)
Piirihallitus esittää että kokous päättää kannanotosta
Päätös : Päätettiin antaa kannanotto ja valittiin toimikuntaan Pohjoiselta alueelta Mirjami
Sirkkiä, Eteläiseltä alueelta Teuvo Karjalainen, Itäiseltä alueelta Hannu Vepsäläinen ja
Läntiseltä alueelta Ulla Jolkkonen
Kannanotto koettiin tärkeäksi ja se toivottiin saatettavan julkaistavaksi tiedotusvälineille ja
Pohjois-Karjalan kuntiin
Liite 4
7. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.
Päätös: Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin

Liite 5

8. Päätetään vuoden 2020 varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun
suuruudesta
Liiton jäsenmaksu 6€, siihen sisältyy EL-sanomat yksi jäsentaloutta kohden, piirin
jäsenmaksu 2€. Yhteensä 8 €.
Piirihallituksen esitys: Jäsenmaksu säilytetään entisellä tasolla.
Päätös. Päätösesitys hyväksyttiin
9. Päätetään hallituksen jäsenten, kokousedustajien, tilintarkastajien palkkioista ja
matkakorvauksista.
Kokouspalkkioita ei ole maksettu, matkakorvaus on ollut 0,41 euroa/kilometri.
Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.
Piirihallituksen esitys: Kokouspalkkioita ei makseta, matkakorvaus 0,41 euroa/km ja
tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin
10. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
Päätös: Puheenjohtaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisesti
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11. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10§:n
mukaisesti.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2020.
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Syyskokouksessa 2018 valittiin koko piirihallitus ja arvottiin ensimmäiset erovuoroiset:
Esitys: Piirihallitus esittää, että erovuoroiset todetaan ja syyskokous esittänee
piirihallituksen jäsenet huomioiden, että jokaiselta alueelta tulee kolme edustajaa.
Erovuoroiset piirihallituksen jäsenet ovat käytettävissä edelleenkin

Arvonnassa erovuoroisiksi tulivat
Olavi Ryynänen, Juuka
Eila Piippo, Ilomantsi
Erkki Kinnunen, Kitee
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Kyllikki Räsänen, Lieksa
Pertti Häkkinen, Rääkkylä
Mirjami Sirkkiä, Nurmes
PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2020 Antti Lempinen
Piirihallitus: Piirihallituksen erovuoroiset valittiin uudelleen.
12 Päätetään miten ja missä lehdissä piirin tiedonannot julkaistaan.
Piirin tiedonannot on julkaistu Karjalaisen järjestöpalstalla, EL-sanomissa, sähköpostilla
nettisivuilla sekä kirjeitse.
Piirihallitus esittää, että tiedonannot julkaistaan kuten vuonna 2019.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin
13. Käsitellään muut hallituksen ja jäsenten esittämät asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyttäessä ottaa käsiteltäviksi.
Päätös: Muita asioita ei ollut
14. Muut asiat
1. Toukosiunaustapahtuman työorganisointi.
Toukosiunaus tapahtuma on ollut yhdistyksen alueen näkyvin yhteistyö toimintamuoto,
jota piiri on organisoinut. Kuitenkin tapahtuma koskettaa läheisesti yhdistystä,
toukosiunauspaikkaa ja alueen seurakuntaa. Ort srk on tullut mukaan mikäli heillä on ollut
siihen mahdollisuus. Tuottajat ja kuntaorganisaatio on tullut tuomaan tervehdyksen
tapahtumaan.
Tarkoitus olisi, että nyt yhdistys organisoisi tapahtuman ja tässä työssä olisi apuna jos on
tarve alueen piirihallituksen edustaja. Tapahtuman ajankohta määräytyisi isäntäväen ja
seurakunnan aikataulun mukaisesti, mutta siinä kuitenkin olisi hyvä ottaa huomioon
naapuri yhdistyksen aikataulu, niin, että mahdollistettaisiin esim. ortodoksien srk mukana
oleminen samalla suunnalla ja samalla päivällä. Piirin edustus olisi piirihallituksen edustaja,
puheenjohtaja tai toiminnanjohtajan toimesta sovitellusti.
Tämän ajatuksen takana on säästö ja toimintojen järkeistäminen.

Liite 7

Piirihallitus esittää syyskokoukselle, että asia saatetaan yhdistysten tietoon ja toimitaan.
Päätös: Toiminnanjohtaja selvitti asian tarkoitusta ja se hyväksyttiin toimeenpantavaksi.
2. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Piirimme kunniapuheenjohtaja saatettiin haudanlepoon. Piirissämme on tilaa uudelle
kunniapuheenjohtajalle.
Piirihallitus esittää syyskokoukselle, että valitaan uudeksi kunniapuheenjohtajaksi
Markku Sivonen
Asian esittely: Markku Sivonen on tehnyt monimuotoisen työn Joensuun yhdistyksen,
Pohjois-Karjalan piirin ja Eläkeliiton toiminnassa.
Hän on ollut Joensuun yhdistyksessä, Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana,
toiminnanjohtajana, Eläkeliiton liittovaltuuston puheenjohtajana, joululehti työryhmässä ja
lehden toimituksessa, monen työryhmän puheenjohtajana ja aktiivisena puuhaihmisenä,
karaoken ja laulujuhlien parissa.
3

Päätös: Piirihallituksen esitys hyväksyttiin. Asia saatetaan Liittohallituksen tietoon
3. Piirihallitus esittää, että yhdistyksissä haettaisiin ja tehtäisiin esityksiä piirihallitukselle
kunniajäsenistä.
Piirimme alueella on useita kauan toiminnassa olevia ja olleita jäseniä, jotka ansaitsevat
kunniajäsenyyden.
Päätös: Asia saatettiin yhdistysten tietoon ja piirihallitus odottaa yhdistysten esityksiä
kunniajäsenistä.
15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia jouhevasta kokouksenkulusta ja päätti kokouksen 12:16

Antti Lempinen
Puheenjohtaja

Marja-Leena Räsänen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jorma Hämäläinen

Arja Kokko
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Liite 5

Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten
ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen hyvinvointinsa edistäminen
( säännöt 2 § ).Piiri toimii keskuselimenä yhteistyön luomiseksi yhdistysten ja jäsenistön välillä, ohjaa
ja palvelee eläkeläisiä heidän sosiaalisen aseman parantamiseksi sekä heidän henkisen ja fyysisen
kuntonsa ja vireytensä ylläpitämiseksi.
Piirin toimintamuotoihin kuuluvat:
1.koulutus- ja kulttuuritoiminta
2.auttava vapaaehtoistoiminta
3.hengellinen toiminta
4.liikuntatapahtumat
5.julkaisu- ja tiedotustoiminta
6.matkailu
7.edunvalvonta
Pohjois-Karjalan piiri
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri on perustettu 30.5.1973 Joensuussa.
Jäsenyhdistyksiä on 20; Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti, Kiihtelysvaara, Kitee,
Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi,
Tuupovaara, Valtimo, Viinijärvi ja Värtsilä.
Jäsenmäärä 5360 ( EL tilasto 1.10.2019).
Toiminnan painopisteet 2020
Liiton 50 vuotis tapahtumien jalkauttaminen piirin ja yhdistysten alueelle.
Edunvalvonnan profiilin nostaminen.
-

Nimetään alueittain yhdistyskehittäjät
Nimetään vaikuttajavastaaja
Piirin ja yhdistysten yhteistyön tiivistäminen, päällekkäisyyksien purkaminen.
Tehtäväjakoa piirin ja yhdistysten välillä on kehitettävä, ja vastuuta tapahtumajärjestämisistä
annettava yhdistyksille. Piirin tehtävänä on talouden, hallinnon ja koulutustapahtumien sekä liiton
ja yhdistysten palveleminen.
Uuden jäsenrekisterihallinnon oppiminen.
Liitto muuttaa jäsenrekisteriä, jolloin Pohjois-Karjalan piirissä erityisenä painopistealueena on
jäsenrekisteriuudistuksen tuoman muutoksen oppiminen, digitaalisten verkkojen käyttö ja sen
opastus.

Järjestetään tarvittavaa koulutusta alueittain ja keskitetysti tarpeen mukaan.
Haasteena jäsenmäärän kehitys ja hyvinvointi
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Edunvalvonta
Piiri on nimennyt edunvalvontavastaavan.
Maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta järjestää edunvalvonta- ja vanhusneuvostokoulutusta
jäsenistölleen.
Vanhusten edusvalvontatyötä tekee myös eläkeläisjärjestöjen yhteiselin EETU.
Valtakunnallista edunvalvontaa hoidetaan Eläkeliiton kautta.
Vapaaehtoistoiminta
Yhdistysten vapaaehtoistoimintaan kannustetaan ja vapaaehtoisia koulutetaan. Piirin
vapaaehtoisvastaavat koordinoivat tätä toimintaa alueittain.
Piirin lomat ja matkat vuodelle 2020
Piirillä ei ole nimettyä matkavastaavaa:
Nimetään matkavastaava ja ulkomaanmatkavastaava:
Piiri on hakenut ja saanut kaksi tuettua lomaa. Toinen on Punkaharjulla 3-8-2.2020 ja toinen
Siilinjärvellä Kunnonpaikassa 1-6.11.2020
Haetaan kesän 2020 aikana lomia myös vuodelle 2021.
Yksi ulkomaan matka
Lehmirannan matka yhteistyössä yhdistysten kanssa. Matkoja ja lomia voidaan suunnitella myös ItäSuomen alueen piirien ja yhdistysten kanssa. Matkoja järjestettäessä huomioidaan uusi
valmismatkalaki ja sen asettamat mahdollisuudet ja rajoitukset matkojen järjestelyissä.
Vuosittaiset tapahtumat:
Piiri on mukana kutsuttaessa yhdistysten kevät ja syyskokouksissa, myös piirihallituksen jäsenet
edustavat piiriä eri tapahtumissa. Toukosiunaustapahtumat suunnitellaan yhteistyössä alueen
piirihallituksen jäsenen kanssa huomioiden myös ortodoksisen seurakunnan mahdollisuudet osallistua
tapahtumiin.
Vietetään 11.6 2020 kirkkopäivää Rantakylän kirkolla. Pyritään suunnittelemaan kirkkopäivien
järjestäminen myös pidemmällä aikavälillä.
Koulutusteemoja ja toiveita kursseista:
-

yhdistyskehittäjien koulutus- ja kokoontumistapaamiset
Joulutervehdyslehden suunnittelu ja koulutustilaisuus
järjestöpäivät Pohjois-Karjalassa syyskuussa
puheenjohtaja- sihteeri koulutus sekä hallituksen jäsenten ja yhdistyskehittäjien tapaamiset
Kotisivukoulutusta ja tukea sivujen ylläpitoon.
muut tarjonnat esim. liiton taholta tulevat kurssit ja koulutustilaisuudet, sekä tapahtumat ja
yhdistysten esittämät koulutustoiveet

-

kokoukset; piirin kevätkokous 26.3 ja syyskokous 20.10 klo 10
haaveena piirin kuoro, Kotiseutulaulujen jatkotyöstäminen
puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien koulutustapahtumat jotka liitto järjestää.

muuta:
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-

-

26.2 Liiton 50 vuotisjuhla skriinataan yhdistyksiin. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan
yhdistysten yhteisiä juhlahetkiä ja kannustetaan yhdistyksiä toimimaan tässä liiton tavoitteiden
mukaisesti.
Piirin pilkkikilpailut 24.3 paikkana Pitkäjärven metsästysmaja Leppäläntie 16 b 82815 Marjovaara.
Tuupovaaran yhdistys on vastuu järjestäjänä. Järjestetään rantaongintakilpailut 27.8, paikka
mahdollisesti Aavaranta.
Osallistutaan valtakunnallisiin pilkki kilpailuihin 5.3 Iitissä, Päijät-Häme ja ongintakilpailuihin. Piiri
kustantaa joukkuekilpailuiden osallistumismaksut.
Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan liiton järjestämiin valtakunnallisiin urheilutapahtumiin.
mm. hiihtokilpailut 27-28.2 Mikkelissä
Metsätaitokilpailun järjestäminen
Teatterinäytös kerran vuodessa
Karaoke – karsintakilpailu. 16.4 Kiteen Huvikeskus. Liiton kilpailuun osallistuville korvataan
matkakustannuksia kimppakyyti periaatteella. 2020 loppukilpailu on Lehmirannassa 10-11.10.2020
Kotiseutulaulujen harjoittelut yhdistyksissä
Toimintakalenteri koko vuoden tapahtumista kootaan nettisivuille. Toimintasuunnitelman
toteuttamisesta vastaa piirihallitus.

Julkaisutoiminta:
Piiri julkaisee Joulutervehdys – joululehden lokakuulla, lehdessä esitellään yhdistysten ja piirin
toimintaa. Ilmoitus- ja myyntituloilla tuetaan piiriin ja yhdistysten taloutta.
Tiedotus:
Jäsentiedotteita lähetään yhdistyksiin kirjeitse sekä sähköpostilla. Omilla kotisivuilla on
tietoa tapahtumista.
Yleistä tiedottamista radion ja maakunta- ja paikallislehtien kautta. EL-sanomien järjestöpalstalla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Tarjotaan myös tiedotteita julkaistavaksi.
Karjalaisen järjestöpalsta on lauantain lehdessä
Toimiva yhdistys ei sammaloidu
Piirissä ja sen yhdistyksissä on jatkuva huoli jäsenmäärän kehityksestä. Jäsenhankintakilpailuja on järjestetty aiemminkin ja tämän tapaista toimintaa tulisikin miettiä uudelleen.
Kunto- ja vapaaehtoistoiminnan korttien täyttäminen ja palauttaminen on yhteinen etu.
Liikuntatyöryhmä esittää ensi vuodelle haasteen: suhteellisesti eniten kuntokortteja
palauttanut yhdistys palkitaan ja kortit tulee palauttaa piiriin.
Piiri päivittää ja täydentää toimintasuunnitelmaa vuoden mittaan.

31.10.2019 Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin piirihallitus
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Toukosiunausten koordinointi:

Liite 7

Piirihallituksen edustaja alueellaan ottaa yhteyden yhdistykseen ja yhdessä sopivat alueen tapahtumat
Yhteydet seurakuntiin, talonväkeen, kuntaan, tuottaja järjestöön
Yhdistyksen talkoovoimat liikkeelle.
Talonväelle informointi ja työnjako, käynti kerran paikanpäällä.
Seurakuntiin olisi hyvä olla tieto tapahtumasta jo 2019 puolella
1.alue
Erkki Kinnunen
Kesälahti, Kitee
Raili Hiivala
Tohmajärvi, Värtsilä
Pertti Häkkinen
Rääkkylä, Pyhäselkä
2. alue:
Eila Piippo
Kauko Myller
Pertti Ahtiainen

Ilomantsi, Eno
Tuupovaara
Joensuu, Kiihtelysvaara

3. alue
Pirkko Mutanen
Jaakko Antikainen
Seppo Itälä

Viinijärvi, Liperi
Polvijärvi, Outokumpu
Kontiolahti

4. alue
Olavi Ryynänen
Mirjami Sirkkiä

Juuka, valtimo
Nurmes, Lieksa

5.
Piirin edustus tulee paikalle tuoden oman tervehdyksen, jos sattuu samalle päivälle useampi, silloin
piirihallituksen edustaja tuo piirin tervehdyksen.
Toiminnanjohtaja
Marja-Leena Räsänen

Liite 4
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Kannanotto

Eläkeliiton Pohjois-Karjalan syyskokous vaatii kunnilta ja Suomen hallitukselta perusteellisempaa
paneutumista iäkkäiden sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksujen määräytymisessä.
Lähes puolelle pitkäaikaissairaista terveydenhuollon menot ovat merkittävä taloudellinen rasite. Tämä
koskee suurta osaa keskituloisiakin.
2018 tehdyn selvityksen perusteella tiedetään, että noin viidennes pitkäaikaissairaista on
asiakasmaksujen vuoksi tinkinyt mm. ruuasta ja joka kymmenes on asiakasmaksujen vuoksi siirtänyt
menoa sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Eläkeläisten määrä on kasvava. Sosiaali-ja terveydenhuollon menot eivät saa aiheuttaa eläkeläisille
velkaantumista ja ulosottoja, muistuttaa Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin syyskokousedustus
Asiakasmaksu on lain mukaan jätettävä perimättä tai sitä voidaan kohtuullistaa, jos periminen
vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentuloa. Tätä mahdollisuutta Suomessa on alikäytetty.
Eläkeläisten kurjistumista on edesauttanut lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen
omavastuuosuuksien korotukset. Ikääntyvät ovat suurimpia maksuja maksava väestöryhmä, jolla on
vähiten rahaa. Voidaankin kysyä, onko Suomessa ikääntyvillä ihmisillä varaa sairauksiensa hoitoon ja
saako ikääntyvät riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tätä kysyy syyskokous edustajaväki.
Eläkkeellä olevia kansalaisia ei tule ajaa toimeentulotuen asiakkaiksi heidän tarvitsemiensa sosiaali-ja
terveydenhuollon palveluiden vuoksi. Asiakasmaksuja ei tule korottaa vuoden 2020 alusta.

Liite 4
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Pohjois-Karjalan Kunnat

Suuri joukko omaisia hoitaa läheisiään kotona. Osa hoidettavista tarvitsee hoivaa vuorokauden
ympäri. Jos omaishoitoa ei olisi, hoidettava joutuisi vuodeosastolle. Omaishoitajat tekevät paitsi
inhimillisesti myös taloudellisesti arvokasta työtä, sillä laitoshoito tulee niin hoidettavalle kuin
kunnallekin kotihoitoa kalliimmaksi. Kuitenkin vain osa omaishoitajista saa tiukoin kriteerein kunnan
myöntämää omaishoidon korvausta, koska tarkoitukseen budjetoidut määrärahat ovat liian pienet.
Esitämme, että kaikki Pohjois-Karjalan kunnat varaisivat vuoden 2020 budjettiin aikaisempia vuosia
huomattavasti suuremman summan omaishoitajille maksettaviin korvauksiin. Näin omaishoitajat
pääsisivät osalliseksi tukeen ja voisivat käyttää sen vaikka omaan hyvinvointiinsa ja virkistykseen
rankan hoivatyön vastapainoksi.
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin syyskokous 31.10.2019
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