
                          
        
                                                                                   HALLITUKSEN KOKOUS   4

                 Torstaina 23.05 2019 klo 13.00
                 Kuiron kahvila Halikko

                 Läsnä:
                  Heinonen Pirjo-Riitta
                  Jaakkola Sirpa
                  Laiho Jari J
                  Lappalainen Arja
                  Lehto Jouko
                  Lindqvist Marja-Liisa 
                  Nieminen Kari
                  Saarinen Pentti
                  Sainio Ismo
                  Vehniäinen Tellervo
    Poissa :     Järvinen Maija
                     Tuomola Aulis

            1)    Eläkeliiton Halikon yhdistys ry. kokouksen avasi  yhdistyksen puheenjohtaja Jari J         
                   Laiho.     

2) Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,

3) Edellisen kokouksen pöytäkirja (21.03 2019) on lähetetty EL. Halikon yhdistyksen 
-hallituksen jäsenille hyvissä ajoin. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

           
              4)  Vaikuttamiskurssilla olivat Jari J Laiho ja  Tellervo Vehniäinen  
                   Kurssikuulumisia  kuulimme Jari J Laiholta. 

-”on paljon epävarmoja asioita  sote ym. Eläkejärjestöjen pitäisi olla yhtenäisenä ja 
etuja ajamassa. ”Eetulla” pitäisi olla edustus  missä muutkin lobbaavat.
Vanhusasiamiehen virka hyvin tarpeellinen. Eduskunnassa on ns. ikä verkosto.”
 Jokaiselle hallituksen jäsenelle lähetetään vielä kyseinen materiaali liitteenä 
(uudelleen)  pöytäkirjan yhteydessä.

 
            



                  Maija Järvinen   oli joululehti kurssilla huhtikuussa, ja hänen piti nyt kertoa  kuulumiset.
.                 Hän ei ollut mahdollisuudessa olla kokouksessa ja siksi emme kuulleet uutisia suoraan.
           
                  Lehden nimi on nyt VUOSITERVEHDYS joka antaa enemmän myyntiaikaa ja on laa     
                  jempi materiaalinkin suhteen.    
                  Ilmoitusten hankinta aika on jo  ja niitä  päätettiin hankkimaan
                
                    Arja Helin Jaakko Luoto ja Maija Järvinen. 
                    Jari J Laiho selvittää  asian heille.
 
                    Viimevuonna on ollut  yhdistyksellämme27 ilmoittajaa.
                  
                    Kirjoitukset ym materiaali tulee lähettää myös jo 30.06. mennessä lehteä varten.
                    Jari J Laiho lupasi jonkun artikkelin kirjoittaa.

       
5) Puheenjohtajan posti.

Puheenjohtaja Jari J Laiho on hakenut sähköisen käyttöoikeuden eli TIM- 
järjestelmän  Matti Alvelle

                      Perinnetaito kamppanija on Eläkeliiton 50v.  idea  vuodelle 2020 
                      Se on suunniteltu  EL-paikallisyhdistyksille ja kouluille.  Tarkoituksena opettaa jokin
                        vanha, ehkä häviävä  taito tai tapa nuoremmalle sukupolvelle. 
                      Koulun ulkoilu-tai virkistyspäivää tai osana oppitunnin ohjelmaa voi tätä käyttää.
                      Voisiko esim Halikon Äijät olla tässä mukana.
                      Kaarnavene, pajupilli vihta, luuta ,koululaulut, lorut , leikit ym.
                      Asiaan palataan syksyllä  ( Huom ..koulu alkaa halikosa 08.08. 2019)

                    -  Someron Teeriharjulla kulttuuripäivät 06.06
                     - Lasten ja isovanhempien päivä Lehmirannassa 10.06,
                    -  Rantaonginta kilpailut Salossa 27.06 Iltatori on samaan aikaan. Ainakin
                       parkkipaikoista tulee pulaa.

                     -  Varsinais-suomen piiri täyttää 45v. 16.09.2019
                       Yhdistykset voivat lähettää 2 henkilöä juhlimaan Lehmirantaan.

6)  Matkanvetäjän  kuulumiset :
-Jouko Lehto kertoi laivareisusta 21,05 Turku- Maarjanhamina -Turku.
 Kaikki onnistui hyvin Ilma oli lämmin ja aurinkoinen. 
 
-Syksyistä laivamatkaa on jo kyselty. Iltapäivällä lähtöä on toivottu,mutta se tulee 10
euroa kalliimmaksi.
Asiaan palataan syksyllä.

                    
                        - Kesäteatteriin30.07 Hämeenlinnaan on lippuja myyty 32   ( 40+1 lippua)

       - 21.08  2019 retki Askaisiin ja Louhisaareen.
                        Lähtö Halikon kirjaston edestä  8.45.Aamukahvit Askaisissa.  Louhisaaresta
                        menemme Rymättylän Pohjankulmaan, jossa on ruokailu. Sen
                       jälkeen lähdemme  presidentin kesäasunnolle Kultarantaan, jossa on opastettu  



                        kierros.  Hinta on 60 euroa. Edellyttäen että lähtijöitä on vähintäänkin 30 henkilöä.

7) TANSSIT Laurilan lavalla Marttilassa 01.06,2019    alkaen klo19.00
Huvilupa on haettu. 
Auranmaan Viikkolehdessä ilmoitus tansseista 24.05  perj. ja
Salon S Sanomissa  25.05 lauantaina

Järjestysmiehinä ovat:
Pentti Männistö
Marjo Aaltonen
Ismo Sainio

Ovimiehet ovat:
Pentti Saarinen
Ritva Myllylahti.

Lippujen myyjät ovat:???

 Tansseissa tarjotaan kahvia ja pikkupullaa  (ei pitkop)
 Pullat tilataan  Kuirolta  300kpl. (Yli jääneet pakastetaan ja käytetään esim kk ker.)
 Pääemäntä Kaarina Jokinen
  Apuemännät:
  Arja lappalainen
  Pirjo Heinonen
  Tarja Virtanen
  Pirjo Toivonen
  Pentti Saarinen kuljettaa autottomat emännät  klo 17.30 sovituista paikoista  

                  
                        Pirjo-Riitta  Heinonen kuljettaa ja varaa tarvikkeet:( pullat, kahvit, tee, maito sokeri  
                        kahvimukit, lusikat hermesetas ! )  
                       -kun on ensim keskustellut entisen pääemännän Pirjo Nurmisen kanssa miten 
                        toimittu  ja hyväksi havaittu. 
                      ( Pulla otetaan servettiin--    servetit tuo Jari J Laiho

                        Arpajaiset pidetään Jari J Laiho ostaa voittoja 150 eurolla.
                        Arpojen myyjät ovat:  Lehdot ja Laihot ja Jari J. Laiho kysyy myös Mänkäreitä.

  
” NURMIKKOPIKNIKKI ”Kreivinmäellä  tiistaina 06.08 klo 17.00 Säävarauksella. 
Järjestettyä tarjoilua ei ole, vaan jokainen tuo omat eväänsä ja istuma-alustansa tai 
tuolinsa  itse.
Tulta ei alueella saa tehdä.
Mäelle asti ei autolla saa ajaa. Merkitty parkkipaikka on vastakkaisella pellolla josta 
pääsee ojan yli puulankkuja pitkin ns. sudenkuopan kohdalle.
Ohjelma:
Jari J Laiho  toivottaa tervetulleeksi ja kertoo Kreivinmäen historian.
Rikalan laulukirjasta lauletaan  yhteislauluja. (Jari tuo kirjat)
Marja-Liisa  Lindqvist lausuu iloisen runon.
Pirjo-Riitta Heinonen tekee hernepusseja  joita heitellään.
Kari Nieminen soittaa ja laulaa.



Tellervo Vehniäinen laulaa.
”Tonkkkumi ”kilpailu   (Jari tuo  tarvikkeet)

           
                        
                          
                        8)   Keskusteltiin verohallinnon tulorekisterin käyttöön otosta 

 valtuutuksen antamista varten.
 Marja-Liisa Lindqvistillä pitää olla nimenkirjoitus oikeus(joka hänellä jo   
onkin)ja valtuutukseen tarvitaan myös muiden nimenkirjoitus oikeuden 
omaavien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset.
Kaksi aina yhdessä kirjoittaa nimen. 
Päätös:  Valtuutus päätettiin antaa Marja-Liisa Lindqvistille
               

  
    Eläkeliiton Halikon yhdistyksen ry  puheenjohtaja Jari J Laiho tarkistaa ja
    täyttää  tarvittavat tiedot.
    Eläkeliiton Halikon yhdistys ry.n  Y-tunnus on 1833759-2
 

9) Uusien jäsenten tutustuminen ja kahvitus on torstaina 12.09 klo 16.00 Kuiron
kahvilasa Halikossa.   Tarjotaan kahvi, pikkupitza ja pipari.
Paikka ja aika on varattu.  Tarjoiluaika rajataan 1 tuntiin   
  Sihteeri varaa tarjottavat myöhemmin.
Ohjelmassa on  Eläkeliiton ja EL- Halikon yhdistyksen toimintaan, ja
Halikon yhd. hallitukseen tutustuminen.  Siksi hallitus on paikalla ja esittelee 
itsensä.

10) Vapaaehtoistyöntekijöiden yhteistilaisuus järjestetään. Päädyttiin  että
jos Kesä-Angelaa olisi mahdollista saada käyttää, niin sauna, uintia ja tarjoilua 
järjestetään sinne. Jari J Laiho kysyy aluekappalainen Miikka Rosendahlilta
 tätä mahdollisuutta. Aikaan ja tarjoiluun palataan seuraavassa kokouksessa.

11) Majakan kuntosalin käyttöopastusta päätettiin pyytää Jani Nurmelta. 
Tarpeesta riippuen, ainakin yhden kerran. Sen jälkeen Pentti Saarinen lupasi 
osaavana olla käytettävissä  opastamaan .Nämä tilaisuudet sijoitetaan 
tarinakerhojen tai kuukausikerhojen yhteyteen.
Tilaan mahtuu kerrallaan enintään 6 henkilöä. 
 Aloitus syksyllä kun kerhotkin alkavat. Tiedotus laitetaan sitten  kotisivulle.

12)    Tietokoneen tukiopetusta mietittiin kauan. Tarvetta on, mutta onko tulijoita
   kuitenkaan  ja on  vaikea toteuttaa, 
  Jari J Laiho tutkistelee  tilannetta mahd. koulun ATK
   luokkaa taikka Lehmiranta päivää tuolla teemalla. 
   Asiaan palataan syksyllä.


