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Kesää odotellessa
Piirin yleisaikataulu loppuvuodeksi:

Piirin järjestämiä tilaisuuksia

Huhtikuussa pidetty ”Taloudenhoitajat toiminnatarkastajat -ajankohtaispäivä” sai
pääosin myönteistä palautetta. Tilan äänentoisto, hissin puute ja WC-jonot olivat
moitelistalla.
Matkavastaavien koulutuspäivä aloittaa syksyn opintorupeaman perjantaina 20.9.
Käpylän työväentalolla. Ohjelma on valmistumassa ja odottaa alustajien varmistuksia.
Matkavastaavat, merkatkaa päivä kalenteriin. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat
elokuussa. Järjestelyistä vastaa Helsingin piiri.
Kevätkaudelta torstaiksi 17.10. siirretty toimihenkilöpäivä Käpylän työväentalossa
keskittyy oman piirimme ajankohtaisiin asioihin.
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Yritysjohdon kurssi Rajaniemessä pidetään tänä vuonna 23.-25.10. Kurssi toteutetaan
jälleen yhdessä Helsingin piirin kanssa ja kurssille mahtuu kummastakin piiristä 30
ensiksi ilmoittautunutta. Uudistetut aiheet eivät toista toimihenkilöpäivien aiheita.
Yhteinen bussikuljetus Helsingistä järjestetään entiseen tapaan.
Valmistelussa tulevalle syksylle on kaksi kertaa aiemmin toteutettu järjestötoiminnan
peruskurssi Käpylässä, päivämäärä tosin on vielä auki. Suunniteltu sote-seminaari
puolestaan odottaa aikaa parempaa. Seminaarin ajankohta päätetään, kun tiedetään
varmuudella, miten sote-lakien käy ja milloin mahdolliset maakuntavaalit pidetään.
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Piirin liikuntahaaste yhdistyksille 1.3. - 30.4.2019
Piiri haastoi yhdistysten jäsenet liikkumaan keväällä 2019 !!

Yhdistysten tulee ilmoittaa tulokset kirjallisesti Erkki Partaselle 15.5.
mennessä sähköpostiin erkkij.partanen@gmail.com.
Haastekilpailun ilmoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi, suoritusten kokonaismäärä,
suorittajien lukumäärä ja ilmoittajan nimi ja asema yhdistyksessä.
Ulkoboccian henkilökohtaiset mestaruuskilpailut ovat perjantaina 17.5. alkaen
klo 9:00 Tikkurilan urheilupuistossa, Läntinen Valkoisenlähteentie 52 – 54 Vantaa
Ilmoittautumiset olivat viimeistään 10.5. erkkij.partanen@gmail.com.
Osanottomaksu 16 € osallistujalta piti maksaa Simonkylän Eläkkeensaajat ry:n tilille
FI94 5720 1020 1903 40. Maksusta oli käytävä ilmi maksavan yhdistyksen nimi ja
monestako osallistujasta maksu on suoritettu.
Ulkoboccian joukkuemestaruuskilpailut pelataan lauantaina 24.8. alkaen klo 9:00
Martinlaakson palloilukentällä, Laajavuorentie Vantaa
Ilmoittautumiset kirjallisesti viimeistään 15.8.2019 erkkij.partanen@gmail.com.
Osanottomaksu 25 €/joukkue 15.8.2019 mennessä Myyrmäen Eläkkeensaajat ry:n
tilille FI59 4055 3520 0545 11. Maksusta on käytävä ilmi maksavan yhdistyksen nimi
ja monestako joukkueesta maksetaan. Tiedusteluihin vastaavat: Erkki Partanen

puh. 050 62469 ja Sven Pettersson 044 555 6010.

Huom! Pelipalloja ja mittakeppejä mukaan

Piirin avoimet laituripilkkikilpailut ongitaan keskiviikkona 28.8.2019 klo 9-14
Nummelan venerannassa, Hiidenrannantie 30.
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla viimeistään klo 9:00.
Osanottomaksu 12 € maksetaan kilpailukortin lunastuksen yhteydessä kilpailupaikalla.
Lisätietoja kilpailuun liittyvistä asioista antaa Pentti Kaakinen puh. 0400 731 573.
Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan ja Helsingin piirien virkistyspäivä
järjestetään perjantaina 27.9.2019 Kiljavanrannassa, Nurmijärvellä. Tämän vuoden
virkistyspäivän teemana on ”Virkisty luonnollisesti Kiljavalla”.
Virkistyspäivän tervehdyssanat & päivän aloitus ja alkujumppa liikuntahallissa klo 10,
jonka jälkeen päivän monipuolinen ohjelma alkaa. Tanssia ja lauluakaan ei ole
unohdettu päivien ohjelmasta. Rantasauna on kuumana klo 12 – 15:30 välisenä aikana.
Virkistyspäivän aikana pelataan myös mölkyn piirinmestaruuksista sekä heitetään
tikkakisa.
Virkistyspäivän hinta on 25 €/henkilö sisältää maistuvan buffet-lounaan, monipuolisen
ohjelman ja rytmikkäät päivätanssit.
Tämän lisäksi kustannuksia tulee kulkeutumisesta Kiljavanrantaan.
Virkistyspäivään tulee ilmoittautua omaan paikallisyhdistykseen 13.9. mennessä.
Yhdistysten tulee ilmoittaa osallistujamäärät Erkki Partaselle mainittuun päivämäärään
mennessä sähköpostilla erkkij.partanen@gmail.com tai puh. 050 62469.
Ilmoittautuminen mölkkykilpailuun tulee tehdä kirjallisesti Erkki Partaselle myös 13.9.
mennessä. Tikkakilpailuun ilmoittaudutaan paikanpäällä.
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Kirkkopäivät
Mäntsälässä
tiistaina 28.5.2019
Jumalanpalvelus kirkossa klo 11:30
Jumalanpalveluksen jälkeen menemme Mäntsälän
Seurakuntakeskukseen Urheilutie 1.
(autot voi jättä vaikka kirkon parkkiin, koska
matkaa on noin 200m)
•
•
•

Seurakuntakeskuksessa aloitetaan ruokailulla.
Tämän jälkeen pientä ohjelmaa.
(runonlausuntaa)ym.
Sitten on kahvitus.

Ruokailuun sisältyy kahvit. Hinta 12€/hlö maksetaan
tilille FI91 5282 0120 1706 81 Mäntsälän Eläkkeensaajat ry. Viitteenä Kirkkopäivä
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä
Aija Lavikainen puh 040 719 0103 / aija.lavikainen@gmail.com

Neljän piirin konsertti 20.10.
Tämän konsertin laulujen sanat ja sävelet vievät
meidät kansallisten muistojen maisemiin.
Toivo Kärjen ja Reino Helismaan yhteistyönä ne
syntyivät sellaisessa Suomessa, jota ei enää ole.
Molempien tuotteliaisuus mitataan tuhansina
sävelinä ja sanoituksina. Lähes kaikki jo edesmenneet, uransa jo lopettaneet tai vielä esiintyvät
iskelmälaulajamme tunnustavat Helismaa-Kärki kaksikon merkityksen urallaan.
Heidän kappaleensa ovat puhutelleet suomalaisia
ja synnyttäneet vastakaikua kansallisessa psyykessä kenties enemmän kuin kenenkään muun
iskelmäsäveltäjän tai -sanoittajan luova työ. Näin
syntynyt tunneside on siirtynyt sukupolvelta
toiselle.
Kylätiet ovat hiljentyneet, kukaan ei enää odota
vanhan veräjän luona, vanhat tukkijätkät ovat
entistä vanhempia, iltamat ja tuhannet tanssilavat menneisyyttä.
Mutta tässä konsertissa annamme muistoille niille
kuuluvan arvon sekä suuntaamme siihen Suomeen, jossa monet meistä elivät elämänsä
kenties parhaat vuodet.
Tiedustelut Marja-Liisa Nykänen / ms.nykanen[at]pp.inet.fi / 050 324 7011
Sitovat varaukset yhdistyksittäin perjantaihin 27.9. mennessä ja
maksu 29 € / osanottaja piirin tilille FI28 5062 0320 2692 48 viite 9 10200
seuraavaan perjantaihin 4.10. mennessä.
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Arvoisa yhdistyksen edustaja
EKL:n jäsenmäärä on laskussa. Vaikka Uudenmaan osalta kehitys on vielä positiivinen,
on meidänkin alueellamme paljon yhdistyksiä, joiden jäsenmäärä laskee. Kehityksen
suunnasta on useita selityksiä, mutta selvää vastausta asiantilaan ei ole. Piirin hallitus
päätti aloittaa oman piirimme tilanteen analyyttisen selvittämisen. Siihen tarvitsemme
yhdistysten apua.
Pureudumme aluksi jäsenkunnan ikärakenteeseen. Voisiko se kertoa meille jotain
merkittävää? Sellaista, jota moni on aavistellut, mutta varmaksi ei ole voinut sanoa.
Pyydämme yhdistyksiä antamaan piirille käyttöön listan jäsenten syntymävuosista
esimerkiksi Excel taulukkona. Tätä tietoa jalostamme niin, että saamme piirin
jäsenkunnan jakauman viiden vuoden ikäryhmittäin.
Piiri saa siis käyttöönsä vain numeroita, joten ihmisten tunnistusta, esim. tietyn ihmisen
syntymäaikaa ei voi nähdä. Tieto jää piirille, eikä sitä anneta kolmannelle osapuolelle
ilman lupaa. Yleisiä johtopäätöksiä voidaan jakaa muillekin.
Pyydetyn tiedon, eri vuosina syntyneiden jäsenten määrästä saamme laskemalla eri
syntymävuodet ryhmittäin. Jäsenten tiedot voi tallentaan esimerkiksi yhdistysrekisteristä Excel-taulukkoon, josta sitten voi poistaa kaiken muun paitsi syntymävuodet. Tämän puhdistetun Excel-taulukon pyydämme lähettämään Seppo
Fahlströmille (seppo.fahlstrom@gmail.com).
Piirin tiedottaja Kari Närhi antaa tarvittaessa neuvoja käytännön toteutukseen.
(kari.narhi@live.fi, 040 419 1983)
Toivomme, että pääsemme hyvään alkuun jäsenkehityksen kääntämiseksi
Eläkkeensaajilla on paikka myös tulevaisuudessa eläkeläisten etujen puolustajana.

ja

Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry
Piirin hallitus
Ihmiset tarvitsevat oikeudenmukaisuutta. Köyhät eniten.

Hyvää kesää
Seppo Fahlström
Piirin puheenjohtaja
Liitteitä:
•
•
•
•
•

kevätpiirikokous 2019 PK = Kevätkokouksen pöytäkirja
VUOSIKERTOMUS 2018
Piirin kannanotto 2019
303 phj_siht = Piirin yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien yhteystiedot
503 yhdistykset = perustietoja yhdistyksistä

Ystävällisesti
Kari Närhi
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