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Hallituksen päätöksiä
Liittokokouksen valitsema uusi hallitus on pitänyt kauden ensimmäisen
kokouksensa, ja samalla sopinut koko ensi vuoden kokousaikataulunsa.
Kokouksen aluksi hallitus ryhmittäytyi yhteiskuvaan.

Liiton uusi hallitus. Kuva Anneli Velho

Hallitus valitsi liiton varapuheenjohtajaksi Ulla Pullolan Hämeenlinnasta.
Lisäksi hallitus valitsi liiton työvaliokunnan, jonka koostumus on:
Simo Paassilta, hallituksen puheenjohtaja
Ulla Pullola, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, Hämeen piiri
Veijo Lehto, hallituksen jäsen, Helsingin piiri
Tarja Käpylä, hallituksen jäsen, Pirkanmaan piiri
Lisäksi työvaliokunnassa toimii liiton toiminnanjohtaja ja kokouksiin osallistuu
liiton hallintojohtaja, järjestöjohtaja sekä johdon assistentti.

Jäsenhankintakampanjan palkitsemiset
Hallitus oli aiemmin päättänyt, että koronan takia kampanjaan otetaan
huomioon vuodet 2020 ja 2021. Todettiin, että jäsenhankintakampanjan
aikana välillä 1.1.2020 - 15.11.2021 liiton jäsenmäärä putosi reilusti.
Suurimmat syyt edellä mainittuun on tiedossa olevan valossa, että
jäsenhankintaa ei koronan takia voitu suorittaa sekä se, että olemassa
olevista jäsenistä suuret joukot jättivät jäsenmaksunsa maksamatta koska
koronan takia ei toimintaa ollut tarjolla.
Nyt kannattaakin jäsenhankintaa jatkaa tehostetusti tulevat vuodet ja sen
lisäksi kannattaa keskittyä myös siihen, että miten jäsenmaksunsa kahden
edellisen vuoden aikana maksamatta jääneet saadaan houkuteltua takaisin
yhdistyksiin.
Vaikka jäsenmäärä tippui, niin hallitus päätti jäsenhankintakampanjan osalta
palkita koronasta huolimatta prosentuaalisesti piireissä eniten
jäsenmääräänsä nostaneen yhdistyksen sekä valtakunnallisesti
prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä nostaneen yhdistyksen. Yhdestä
piiristä ei palkittavaa yhdistystä löytynyt, koska siellä ei yksikään yhdistys ollut
nostanut jäsenmääräänsä 1.1.2020 – 15.11.2021.
Piirin paras yhdistys -palkinto on arvoltaan 200 € ja sen saa 13 yhdistystä.
Yhdistykset ovat seuraavat:
Myllypuron Eläkkeensaajat ry
Lappilan Eläkkeensaajat ry
Jämsänkosken Eläkkeensaajat ry
Suonenjoen Eläkkeensaajat ry
Ruokolahden Eläkkeensaajat ry
Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry
Mäntyharjun Eläkkeensaajat ry
Kuusamon Eläkkeensaajat ry
Hervannan Eläkkeensaajat ry
Ilmajoen Eläkkeensaajat ry
Vasa Pensionstagare rf
Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry
Runosmäen Eläkkeensaajat ry
Valtakunnan paras yhdistys palkitaan 400 eurolla ja sen saa Tohmajärven
Eläkkeensaajat Pohjois-Karjalan piiristä. Yhdistys nosti jäsenmääräänsä
koronasta huolimatta kampanja-aikana peräti 62,5 prosenttia.
Palkintorahat siirretään yhdistysten tilille vuoden 2022 alussa.
Yksittäisiä jäsenhankkijoita ei esitetty palkittavaksi koska piireiltä ei tullut
kampanjan päätyttyä tietoja asiaan liittyen.

Yhteistyö Tallink Siljan kanssa jatkuu
EKL ja Tallink Silja ovat päässeet sopimukseen yhteistyöstään koskien vuosia
2022 ja 2023.
Osana yhteistyötä lähetetään uusien jäsenten etukortti, ennakkotiedoista
poiketen, kaikille uusille jäsenille myös vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä,
että joulukuun 2022 postituksessa menevät uusille jäsenille viimeiset
etukortit, jotka ovat voimassa toukokuun loppuun 2023.
Etukortin tilalla varustamo tulee tarjoamaan liiton kaikille jäsenille etuhintaisia
pikalähtötarjouksia sekä alkuviikon teemalähtöjä. Näitä tarjouksia Varustamo
tulee tarjoamaan jo vuonna 2022. Tietoa näistä tarjouksista kerrotaan aina
liiton nettisivuilla sekä lähetämme niitä myös liiton uutiskirjeissä.
Osana yhteistyötä ollaan, näillä näkymin, toteuttamassa suuri jäsenristeily
marraskuussa vuonna 2023 reitillä Helsinki-Tukholma-Helsinki vuoden 2020
konseptilla (Hyväntuulenristeily). Tuo vuoden 2020 risteilyhän peruuntui
viime hetkellä Postin tukilakkojen seurauksena.
Lisäksi on varustamon kanssa neuvottelussa vielä extraetu kaikille liiton
jäsenille. Tästä tiedotamme erikseen, jos asia realisoituu.
Liiton perusesite on käytössä myös vuonna 2022
Tallink Silja sopimuksen myötä voidaan liiton jäsenhankintakampanjan
yhteydessä tehtyä perusesitettä käyttää myös ensi vuonna eikä sitä tarvitse
päivittää. Esitteessä on maininta uusien jäsenten etukortista.
Esitettä on postitettu kaikille yhdistyksille jäsenhankintakampanjan alussa ja
sitä saa tarvittaessa tilattua toimistolta lisää. Löydät mallin esitteestä
klikkaamalla tästä

Tulevaisuustyöryhmä
Hallitus kävi keskustelua liittokokouspäätöksen mukaisen
tulevaisuustyöryhmän perustamisesta ja tämä työ aloitetaan kevätkaudella
tammikuun jälkeen. Kokoonpano jolla työ aloitetaan on:
Työvaliokunta
Johtoryhmä
Valtuuston puheenjohtaja
Aloitteen tehneen yhdistyksen (Tervakosken Eläkkeensaajat)
puheenjohtaja Reijo Löytynoja
Markku J Jääskeläinen
Työryhmä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita
Lisäksi nimettiin Markku J Jääskeläisen varahenkilöksi Marianne Laxén.
Työryhmälle maksetaan kokoontumisista matkakustannukset mutta ei
päivärahoja eikä kokouspalkkiota.

STEAn avustusesitys liitolle vuodeksi 2022
Hallituksen kokouksen aikana oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA) julkistanut avustuksenjakoehdotuksensa vuodelle 2022. Hallituksessa
todettiin, että avustusesitys on liiton kannalta positiivinen ja avustustasoa
saatiin nostettua kokonaisuudessaan 66 000 eurolla kuluvaan vuoteen
nähden.
Katso STEAn avustusehdotus Eläkkeensaajien Keskusliitolle vuodelle 2022
tästä
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää lopullisesti myönnettävistä avustuksista
tammi–helmikuussa 2022.

EKL on EETUn
puheenjohtajajärjestö
vuonna 2022
Liittomme toimii Eläkeläisliittojen
etujärjestö EETU ry:n
puheenjohtajana ensi vuonna.
Tulossa on siis kiireinen vuosi, jonka
aikana teetämme perinteisen
Huomisen Kynnyksellä -tutkimuksen ja tavoittelemme mm. julkisuutta sille
äärettömän tärkeälle työlle, jota aktiiviset vapaaehtoisemme tekevät. Lue
lisää asiasta viime viikolla ilmestyneestä Eläkkeensaaja-lehdestä.
Kuva: Eläkeläiset ry:n Matti Huutola (vasemmalla) luovutti EETU:n puheenjohtajuuden Eläkkeensaajien
Keskusliiton Simo Paassillalle (Kuva Tuomas Talvila).

Muutoksia taksimatkoihin 1.1.2022 - Kela-taksin
tilausnumerot muuttuvat
1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on kaksi palveluntuottajaa, joilta
voit tilata Kelan korvaaman taksimatkan. Jatkossa voit valita, kummalta
palveluntuottajalta tilaat Kela-taksin. Lue lisää ja ota talteen maakuntasi
palveluntuottajien yhteystiedot klikkaamalla tästä

Liiton hallitus, valtuuston puheenjohtajisto sekä liiton
toimiston väki toivottavat kaikille oikein lämmintä
joulunaikaa sekä hyvää ja tervettä vuotta 2022!

EKL on tänäkin vuonna mukana Hyvä Joulumieli -keräyksessä. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille
lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Näin haluamme olla
edelleen sukupolvien välisen solidaarisuuden asialla.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14

Linkit
» www.elakkeensaajat.fi

PL 168
00531 Helsinki

» Päivitä tilaustietosi

Avoinna ma 9.30 - 16.00
ti – pe 8.30 – 16.00

Sähköposti
ekl@elakkeensaajat.fi

Puh. (09) 612 6840

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

