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ALUETOIMIKUNNAN KOKOUS19.2.2018
Vyskotskin lauluja -konsertti
Merkittiin tiedoksi Klaukkalan Eläkeläiset ry:n järjestämä Vyskotskin
-lauluja konsertti 18.4.2018 klo 13 Klaukkalan Työväentalolla. Lipun
hinta on 15 euroa.
Muistelujen ja tapahtumien keruu
Merkittiin tiedoksi, että Eläkeläinen -lehti kerää muisteluja/tapahtumia
Eläkeläiset ry:n 60 vuotiselta taipaleelta. Toivottiin, että yhdistysten
iäkkäämmät jäsenet voisivat kertoa muistelujaan Tuomas Talvilalle tai
Juha Drufvalle.
Eläkeläiset ry:n kirje 1/2018
Merkittiin tiedoksi Eläkeläiset ry:n kirje 1/2018.
Koulutusasiat/Tuula Saastamoinen
Kurssisihteeri Tuula Saastamoinen selvitti koulutusasioita
seuraavasti:
- taloudenhoitajakurssille osallistui 15 henkilöä
- jäsenyhdistysten neuvottelupäivä järjestetään 26.2.2018 klo 10 - 15
- kurssi johtokunnan jäsenille järjestetään 12.3.2018 klo 9 - 15. Vetäjänä
on Anu Mäki
- tietotekniikka/puhelimen käyttökurssi järjestetään 9.4. klo 9 - 15.
Kouluttajana on Jouni Ahonen
- kansalaissodan päättymisestä 100 vuotta -seminaari sodan syistä ja
päättymisestä järjestetään 14.5.2018
- kansantanssi- tai senioritanssikurssi järjestetään 17.9. klo 9 - 15
- tilaisuudet, ohjelmat ja oma ilmaisu -kurssi järjestetään 15.10.2018 klo
9 - 15. Kouluttajana on Mira Kivilä
- matkavastaavien kurssi järjestetään 19.11.2018 klo 9 - 15. Vetäjänä on
Anu Mäki.
Kevätkokousasiat

Esitetään kevätkokouksen puheenjohtajaksi Heikki Mäkistä ja sihteeriksi
Vappu Miinalainen.
Valittiin kevätkokouksen valtakirjantarkastajiksi Aimo Immonen ja
Rauno Kurkela.
Hyväksyttiin kokouskutsu.
Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista kokouksessa esitetyin
muutoksin esitettäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi.
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Hyväksyttiin toimintakertomus 2017 esitettäväksi kevätkokoukselle
kokouksessa esitetyin muutoksin.
Tilinpäätös allekirjoitettiin ja päätettiin esittää toiminnantarkastuksen
jälkeen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.
Todettiin, että Solaris-lomien toiminnanjohtaja Jussi Saramo on
lupautunut kertomaan kevätkokouksessa Solaris-lomista ja
yhteistyömahdollisuuksista eläkeläisten kanssa.
Annettiin työvaliokunnan tehtäväksi laatia kannanottoesitys
kevätkokoukseen.
Kevään toiminta

Aluejärjestön perinteinen ulkoilupäivä järjestetään 21.5.2018 klo 10 - 15
Karkkilan Vuotinaisissa.
Päätettiin pyytää yhdistyksiä ilmoittamaan työvaliokunnalle, tarvitaanko
yhteistä bussikuljetusta ulkoilupäiville.

Matka-asiat

Merkittiin tiedoksi, että työvaliokunta valmistelee aluetoimikunnan
päätettäväksi aluejärjestön kylpylämatkaa Pärnun Tervikseen 6. 13.1.2019.

Kotisivuasiat

Kotisivuvastaava Aimo Immonen kertoi, että aluejärjestön kotisivuille
on laitettu kaikki aluejärjestön järjestämät koulutukset. Yhdistykset
voivat tiedottaa omista tapahtumista aluejärjestön kotisivuilla.

Yhdistysten kuulumiset
Merkittiin tiedoksi, että
- Malminiityn Eläkeläiset ry lopetetaan. Yhdistys lahjoittaa
hyväkuntoiset kangaspuut, mistä Heimo Liimatainen tiedottaa
yhdistyksille.
Aluejärjestön syysjuhla

Merkittiin tiedoksi, että aluejärjestön syysjuhlaa varten 29.10.2018 on
varattu Klaukkalan Monikko -sali.

Eläkeläiset ry:n alueellinen 60-vuotisjuhla
Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Heikki Mäkinen on ottanut
yhteyttä Eläkeläiset ry:n alueellisen 60-vuotisjuhlan järjestämisestä
Helsingin ja Etelä-Hämeen aluejärjestöön. Keskustelussa todettiin, että
juhlapaikan olisi hyvä olla pääradan varressa.

