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Eläkeliiton Turun yhdistys ry   Pöytäkirja 

 

  
Aihe  Eläkeliiton Turun yhdistys ry:n syyskokous  

Aika  29.11. 2021 klo 13.00 – 14.00 

Paikka  Taimi II, Puutarhakatu 21 

   

1. Kokouksen avaus  

 Yhdistyksen puheenjohtaja Raili Kujanpää avasi kokouksen. 

  

2. Kokouksen toimihenkilöt  Päätös:    

 Valitaan kokoukselle:    

  Puheenjohtaja    Seija Tuominen   

  Sihteeri      Raili Kujanpää   

  Kaksi pöytäkirjantarkastajaa  Riitta Heino ja Pentti Nurmi   

  Kaksi ääntenlaskijaa    Riitta Heino ja Pentti Nurmi 

 

   

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Esittely:   Yhdistyksen säännöt 7 §  

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin 

lähetetyllä kirjeellä tai lehti-ilmoituksella. Hallitus on kutsunut yhdistyksen 

syyskokouksen koolle kokouskutsulla, joka on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla 

5.11.2021 ja Turun Sanomien yhdistyspalstalla 15.11.2021. 

Päätösesitys: Kokous todetaan sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös:  Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

4. Kokouksen osaottajat  

Esittely: Todetaan kokouksen osanottajat (nimilista). 

Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat yhteensä 23 henkilöä.  

  

5. Työjärjestys  

Päätösesitys:  Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.  

Päätös:   Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

  

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022  

Esittely:  Sääntöjen 8 §:n mukaan syyskokous päättää seuraavan vuoden toimintasuunni-  

telmasta. Sihteeri esittelee toimintasuunnitelman.  

Päätösesitys:  Hyväksytään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022. 

Päätös:  Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022.  

  

7. Jäsenmaksu vuodelle 2022 

Esittely:  Sääntöjen 8 §:n mukaan syyskokous päättää varsinaisten jäsenmaksun ja 

kannattavien jäsenten kannatusmaksun suuruudesta.  

 Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut vuonna 2021 15 euroa. Kannatusjäseniä ei ollut.  

Päätösesitys: Hallitus esittää vuodelle 2022 jäsenmaksun korotusta kahdella eurolla, jolloin 

jäsenmaksun suuruudeksi tulee 17 euroa. Perusteluna Eläkeliiton suunnitelma nostaa 

omaa jäsenmaksuosuuttaan sekä yleinen kustannustason nousu. 

Päätös:     Hyväksyttiin vuoden 2022 jäsenmaksuksi 17 e/jäsen.  
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8.  Hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä 

matkakorvaukset vuodelle 2022  

Esittely:   Sääntöjen 8 §:n mukaan syyskokous päättää hallituksen jäsenille ja 

toiminnantarkastajien suoritettavista palkkioista ja matkakorvauksista.  

Päätösesitys:   Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ja kokousedustajille ei makseta 

kokouspalkkiota ja toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.  

Matkakorvausta maksetaan hallituksen jäsenille ja kokousedustajille kokous- ja  

edustusmatkoista kulloinkin voimassa olevan virkamiestaksan mukaisesti tai 

yleisten kulkuneuvojen taksan mukaan. 

Päätös:  Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys. 

 

9. Talousarvio vuodelle 2022 

Esittely:   Sääntöjen 8 §:n mukaan syyskokous vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion.  

  Rahastonhoitaja esittelee vuoden 2022 talousarvioehdotuksen.  

Päätösesitys:  Vahvistetaan ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi.  

Päätös:   Vahvistettiin vuoden 2022 talousarvio.  

  

10. Päätetään miten ja missä lehdissä yhdistyksen tiedonannot julkaistaan  

Päätösesitys:  Yhdistyksen ilmoitukset on julkaistu maanantaisin Turun Sanomien 

yhdistyspalstalla ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys on tehnyt keväällä ja syksyllä 

esitteen, jossa tiedotetaan kerhoista ja tapahtumista. Keväällä jäsenille on lähetetty 

jäsenkirje, jossa on tapahtumaesite ja jäsenmaksulomake.  Hallitus esittää 

syyskokoukselle, että samaa käytäntöä jatketaan.  

Päätös:  Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä päätösesityksen mukaisesti.  

  

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022 

Esittely  Sääntöjen 10 §:n mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi  

 kerrallaan valittu puheenjohtaja. Sääntöjen 8 §:n mukaan syyskokous valitsee  

 puheenjohtajan.  

Päätös:  Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2022 Raili Kujapää. Muita ehdokkaita ei 

ollut. 

  

12. Valitaan hallituksen jäsenet vuodelle 2022  

Esittely  Sääntöjen 8 § mukaan syyskokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten  tilalle 

huomioiden 10 §:n määräykset. Sääntöjen 10 § mukaan hallitukseen kuuluu 

puheenjohtaja ja 6-12 muuta varsinaista jäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan 

kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on erovuorossa. Jäsenten 

yhtäjaksoinen toimikausi voi kestää enintään kuusi (6) vuotta.  

 Hallituksen jäsenet v. 2021 (suluissa nykyinen toimikausi)  

  Seija Helin (2021-2022) 

 Aura Wirkku (2021-2022)  

 Tuula Ranne (2021-2022) 

 Pirkko Lönnqvist (2021-2022) 

 Pentti Nurmi (2021-2022) 

 Riitta Heino (2020-2021) 

 Kristina Knapas (2020-2021) 

 Kaj Engblom (2020-2021) 
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 Erovuorossa ovat: 

  Riitta Heino, Kristina Knapas ja Kaj Engblom 

  

Päätösesitys:  Hallitus esittää yhdistyksen hallituksen kokoonpanoksi edelleen puheenjohtaja ja  

8-10 jäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet Riitta Heino, Kristina Knapas ja Kaj 

Engblom ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa hallituksessa seuraavan 

kaksivuotiskauden. 

 

Päätös:  Valittiin hallitukseen vuodelle 2022 seuraavat jäsenet: 

 Seija Helin (2021-2022) 

 Aura Wirkku (2021-2022)  

 Tuula Ranne (2021-2022) 

 Pirkko Lönnqvist (2021-2022) 

 Pentti Nurmi (2021-2022) 

 Riitta Heino (2022-2023) 

 Kristina Knapas (2022-2023) 

 Kaj Engblom (2022-2023) 

   

 Muita ehdokkaita ei hallituksen jäseneksi ollut.  

 

13. Toiminnantarkastajat vuodelle 2022 

Esittely:  Syyskokous valitsee yhden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan  

 tarkastamaan vuoden 2022 tilejä ja hallintoa.  

Päätösesitys:  Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

Päätös:  Toiminnantarkastajaksi valittiin Kari Viinamäki ja 

varatoiminnantarkastajaksi Helena Adel. 

  

14. Syyskokouksessa valitaan edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin 

vuodelle2022 

Esittely:  Sääntöjen 8 §:n mukaan valitaan yksi edustaja alkavaa 100 jäsentä kohden.  

 Jäsenmäärä määräytyy kuluvan kalenterivuoden elokuun 31. päivän

 henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 700 

  jäsentä eli edustajia voidaan valita seitsemän ja varaedustajia kaksi henkilöä.  

Päätösesitys:  Hallitus esittää edustajiksi piirin kokouksiin seuraavia hallituksen jäseniä: Raili 

Kujanpää, Kaj Engblom, Tuula Ranne ja Aura Wirkku, varaedustajat: Kristina 

Knapas ja Riitta Heino. 

Päätös:  Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys.  

  

15. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kannanotto   

 Luettiin Varsinais-Suomen piirin kannanotto 15.11.2021. 

  

16. Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat, jotka 

kokous päättää ottaa käsiteltäväksi  

Ei muita asioita. 
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17.   Kokouksen päättäminen  

 Puheenjohtaja Seija Tuominen päätti kokouksen klo 14.00. 

 

 

 

 Seija Tuominen  Raili Kujanpää 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 

 

 Turussa _____/_____2021 

 

 

 Riitta Heino   Pentti Nurmi 

 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja  


