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Liittokokouksen loppuraportti
Pohjanmaan kansallinen senioripiiri esittaa liittokokouksen iariestamista Pohianmaalla
Ensimmaisen kerran liittokokouksen jarjestamista Pohjanmaalla keskusteltiin piirihallituksessa 17.5.2011
(5/2011 § 81). Talloin paa'tettiin, etta Vaasan mahdollisuuksia jarjestaa liittokokous selvitta'a Bror Raholm,
Seinajoen mahdollisuuksia Pekka Rasku ja Harma'n mahdollisuuksia Aarre Asiala.
Liittokokouksen jarjestamisesta Pohjanmaalla keskusteltiin piirihallituksessa uudelleen 22.8.2011 (6/2011 §
97). Talloin todettiin, etta Yliha'rman kuntokeskus saattaa olla ahdas. Vaasan osalta todettiin, etta kokouspaikkana voi olla Vaasan yliopiston auditorio ja mahdollinen yopymispaikka Radisson Blu Royal Hotelli ja
iltajuhla hotellin ravintolassa. Seinajoen osalta todettiin, etta useita hotelleja on lyhyella etaisyydella ja
paapaikka voi olla mahdollisesti Seinajoen Areenassa. Paa'tettiin, etta seuraavassa kokouksessa tehdaan
paa'tos kokouspaikasta.
Piirihallituksen kokouksessa 19.9.2011 (7/2011 §112) paa'tettiin, etta liittohallituksen ja'sen Mikko KeskiSaari viestittaa liiton hallitukselle Vaasan mahdollisuudesta jarjestaa liittokokous ja erillinen anomus tehdaan myohemmin.
Piirihallitus hyva'ksyi anomuksen jarjestaa liittokokous Pohjanmaalla ja Vaasassa 2014 1.11.2011 (8/2011 §
125).
Liiton hallitus pa'atti 13.12.2011 pitaa vuoden 2014 liittokokouksen Pohjanmaalla kokouspaikkana Vaasan
yliopisto.
Liittokokousta suunnittelva tvoryhma
Piirihallitus asetti 3/2012 § 47 liittokokousta suunnittelevan tyoryhma'n. Piirin puolesta tyoryhmaan nimettiin puheenjohtaja, piirisihteeri ja taloudenhoitaja. Puheenjohtaja Mikko Myllyma'ki, piirisihteeri Jussi Perttola ja taloudenhoitaja Heikki Maja toimivat tydryhma'ssa koko sen tyoskentelyn ajan. Vaasan kansalliset
seniorit nimesi tyoryhmaan lisa'ksi seuraavat toimihenkilot: puheenjohtaja Erkki Makela, sihteeri Aino Perala'-Suominen, taloudenhoitaja Eeva Lampinen, Maija-Liisa La'hteenmaki, Helina Lehtinenja Jussi Elenius.
Tyoryhmaa taydennettiin myohemmin niin, etta siihen nimettiin viela Pentti Maenpaa ja Teuvo Roden Vaasan kansallisista senioreista. Tyoryhma piti vuoden 2012 aikana yhden kokouksen, vuoden 2013 aikana kaksi kokousta ja vuoden 2014 aikana seitseman kokousta.
Kokouksissa ka'siteltiin mm.: suunnitelma liittokokousjarjestelyiksi, jaettiin tehtavat tyoryhma'n ja'senille,
paa'tettiin rahaliikenteesta, paa'tettiin kokouksen aikaiset toimihenkilot, paa'tettiin ilmoittautumis- ja valtakirjojen tarkastusmenetelma't, pa'atettiin torstai-illan iltaohjelma erillisen tyoryhma'n esityksen pohjalta,
pa'atettiin kokouslehden painatuksesta ja lehden sisallosta, paatettiin laskutustavasta, paa'tettiin liiton toimiston kanssa neuvotelluista ilmoittautumisohjeista, hyva'ksyttiin liittokokouksen ohjelma esitetta'va'ksi
liitolle, hyva'ksyttiin pakettihinta esitettavaksi liitolle, kasiteltiin yhteenveto liittokokouksen talouden toteutumasta.
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Kokouspaikka, oheistilat ja kokouksen aikainen ruokailu/kahvitus
Vaasan yliopistolta vuokrattiin kahdeksi paivaksi seuraavat tilat:
Levon Sali
Palomaki Sali
Liikesivistysrahasto Sali

varsinainen liittokokous, salissa on 500 paikkaa
valiokuntien kokouksia varten
ensiapu

Paikat laitettiin kuntoon edellisena iltana.
Lisaksi kayttoon saatiin aulatila, jossa tapahtui ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus. Aulatilaan sijoitettiin myos naytteilleasettajat (Harman kuntokeskus ja Vaasan kaupungin matkailutoimi). Aulatilaan oli
sijoitettu myos Vaasan kansallisten seniorien arpojen myynti ja arpavoittopoyta. Myohemmin neuvoteltiin
yliopiston kanssa vuokra-ajan pidentamisesta n. 5 tunnilla. Tarvitsimme taman ajan tilojen jarjestamiseksi
kokouskuntoon. Jarjestelyt tehtiin edellisena paivana iilalla eli 11.6. Tilojen kokonaisvuokra koko ajalta veroineen oli runsaat 2 000 euroa.
Kokouksen aikainen ruokailu ja kahvitus ostettiin Opiskelijaravintola Mathildalta. Ravintolaa pitaa ylla Arnica. Ruokailu tapahtui ravintolan tiloissa. Torstaipaivan kahvi oli jarjestetty aulatilaan kokoussalin ulkopuolelle. Torstaipaivan aterian ja kahvin hinta oli yhteensa 21,15 euroa ja perjantaipaivan 23,15 euroa. Ruokailun ja kahvituksen yksikkohinta oli sits yhteensa 44,30 euroa. Lisaksi hankittiin lahdevesiautomaatti hintaan
55 euroa kappale ja joitakin vesikannuja puheenjohtajan/sihteeriston poydalle.
Kokouksen toimihenkilot ia esitta'iat
Margit Sasi (Pohjanmaan kansallinen senioripiiri) esitti kokouksen puheenjohtajiksi Heikki Koskista ja Tuulikki Kouhia (molemmat Vaasan kansallisista senioreista).
Liiton hallitus kutsui sihteeristoon seuraavat: Susanna Kaki-Kouki (sihteeriston esimies, Senioriliitto), Kaisa
Jussila (Jalasjarven kansalliset seniorit), Pirkko Laulaja (Jalasjarven kansalliset seniorit) ja Raimo Viinikainen
(Laihian kansalliset seniorit).
Liiton hallitus esitti, etta valitaan kaksi poytakirjan tarkastajaa ja heille varamiehet. Lasse Waris (Ahtarin
Kansalliset Seniorit) ehdotti seuraavia: Erkki Makela (Vaasan kansalliset seniorit) ja Helina Lehtinen (Vaasan
kansalliset seniorit) seka varahenkiloiksi: Sakari Mutala (Laihian kansalliset seniorit) ja Vilho Hirvilammi (IImajoen kansalliset seniorit).
Seuraavaksi valittiin aantenlaskijat. Antero Maunula (Seinajoen kansalliset seniorit) esitti aantenlaskijoiksi
seuraavia: Ritva Heinonen (aantenlaskijoiden puheenjohtaja, Kauhavan kansalliset seniorit), Ossi Aijala
(Alavuden kansalliset seniorit), Reijo Ojanen (Jarvi-Pohjanmaan seniorit), Taija Hakola (Kauhajoen kansalliset seniorit), Kalevi Ala-Hiiro (Kuortaneen kansalliset seniorit), Keijo Laitinen (Lapuan kansalliset seniorit),
Lea Knuuttila (Isonkyron kansalliset seniorit), Taito Rintala (Kokkolan kansalliset seniorit).
Seuraavaksi valittiin menettelytapatoimikunta. Liiton hallitus esitti menettelytapatoimikunnan puheenjohtajaksi Ritva Heinosta (Kauhavan kansalliset seniorit) seka sihteeriksi Risto Mannista (liiton hallitus) ja jaseneksi Ritva Lampaista (liiton hallitus). Mikko Myllymaki (Pohjanmaan kansallinen senioripiiri) esitti lisaksi
jaseniksi seuraavia: Antero Maunula (Seinajoen kansalliset seniorit) ja Erkki Makela (Vaasan kansalliset seniorit).
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Vapaehtoiset toimijat
llmoittautumispisteita oli kaikkiaan viisi joista nelja otti vastaan viralliset kokousedustajat.
Info-ja ilmoittautumispiste muita kuin virallisia kokousedustajia varten. Ta'han ohjattiin seuraavat kokoukseen tulijat: muut kuin viralliset kokousedustajat, liiton puheenjohtajisto, kutsuvieraat, toimihenkilot. Tata
ilmoittautumispistetta hoiti kolme vapaaehtoista.
Viralliset kokousedustajat seuraavista piireista': Pohjanmaa, Satakunta, Oulu, Lappi. Pistetta' hoiti kaksi vapaaehtoista.
Viralliset kokousedustajat seuraavista piireista: Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo.
Pistetta hoiti kaksi vapaaehtoista.
Viralliset kokousedustajat seuraavista piireista: Ha me, Keski-Suomi, Etela'-Karjala, Etela-Savo. Pistetta hoiti
kaksi vapaaehtoista.
Viralliset kokousedustajat seuraavista piireista: Uusimaa, Helsinki, Kymenlaakso, Espoo. Pistetta hoiti kaksi
vapaaehtoista.
Valtakirjojen tarkastuspisteet oli jarjestetty siten, etta niihin odotettiin likipitaen yhta paljon kokousedustajia.
Lisaksi kokoussaliin ja salissa oikeille paikoille ohjasi nelja-viisi vapaaehtoista.
Piirisihteeri valvoi kokouksen ajan jarjestelyjen toimivuutta ja tarvittaessa opasti niin kokousvieraita kun
vapaaehtoisiakin.
Muut iarjestelyt kokouspaikalla
Koko kokousajan kaytettavissa oli Suomen Punaisen Ristin Vaasan osaston ensiapuryhma. Ensiapuryhma* oli
sijoitettu Liikesivistysrahasto saliin.
Kaikille kokoukseen osallistujille oli hankittu rintamerkki ja kotelo, johon merkki oli laitettu. Rintamerkit
olivat seuraavat:
sininen merkki
keltainen merkki
oranssimerkki
valkoinen merkki

viralliset kokousedustajat ja puheoikeutta kayttavat osallistujat
kutsuvieraat
muut kuin viralliset kokousedustajat
toimihenkilot

Kokoussaliin oli laadittu istumajarjestys siten, etta ku I la kin piirilla ja piiriin kuuluvilla yhdistyksilla oli oma
paikkansa. Kokoussalin oveen oli kiinnitetty kartta istumajarjestyksesta.
Maioitus
Loppujen lopuksi pa'atettiin, etta pa'amajoituspaikaksi tuli Kylpyla'hotelli Rantasipi Tropiclandia. Ratkaisua
puolsi se, etta hotelli oli logistisesti paras paikka: sinne oli helpoin tulla linja-autolla ja omalla autolla. Myos
paikoitustilaa oli riittava'sti.
Tropiclandia varattiin kokonaan. Lisaksi varattiin 50 huonetta Sokos Hotel Vaakunasta. Tropiclandia ta'yttyi
kokonaan ja Vaakunasta kaytettiin lanes kaikki varatut huoneet.
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Htaiuhla
Liittokokousta suunnitteleva tyoryhma oli asettanut oman tyoryhman suunnittelemaan iltajuhlan ohjelmaa.
Tyoryhmaan valittiin Erkki Makela (puheenjohtaja), Helina Lehtinen ja Maija-Liisa Lahteenmaki. Ohjelmasta
tuli varsin mittava. Esiintyjia oli kaikkiaan kolmisenkymmenta
lltajuhla alkoi ruokailulla. Ravintolan kanssa oli neuvoteltu menu ja hinta. Ruokailun hinnaksi tuli 43 euroa
aterialta sisaltaen yhden lasillisen viinia tai vaihtoehtoisjuoman.
Tropiclandia Waskia Sali oli aariaan myoten taynna. Osallistujia oli arviolta reilut 300. Liittokokousta suunnitteleva tyoryhma oli jo varhain paattanyt, etta jarjestelyissa toimineille vapaaehtoisille seka kokouksen
puheenjohtajille ja sihteereille tarjotaan iltajuhla.
Kuljetukset
Kuljetusliike Wik&Strom huolehti kokouskuljetukset. Tarjousten perusteella varasimme kaksi bussia, joista
toinen lahti Senaatinkadulta kuljettaen Sokos Hotelli Vaakunassa majoittuvat ja toinen bussi lahti Tropiclandiasta. Arvioimme, etta varsinkaan Tropiclandiassa majoittuville yksi bussi ei riita, joten sovimme, etta*
se ajaa non stoppina niin monta kertaan, kun tarvitaan.
Iltajuhlan kuljetukseen jarjestettiin bussikuljetus Sokos Hotelli Vaakunassa asuville.
Kokouslehti
Liittokokouksen tyoryhma pa'a'tti laatia kokouslehden, jossa on kirjoituksia. Lehti oli tarkoitus rahoittaa mainostulolla.
Lehdessa oli seuraavat kirjoitukset:
Puheenjohtaja Tapani Morttinen: Vaasasta iloa ja voimaa toimintaan
Kaupunginjohtaja Tomas Hayry, Vaasa: Vaikuttavasti enemman - myos Vaasassa
Toiminnanjohtaja Marjo Palomaki: Seniorit ajassa mukana
Piirin puheenjohtaja Mikko Myllymaki: Kansallinen senioriliitto ry:n 25. liittokokous Vaasassa
12.-13.6.2014
Toimialajohtaja Jukka Kentala, Vaasa: Terveyspalvelujen kehittyminen Vaasassa
Energy Vaasa: Tiesitko, etta Suomen onnellisimmat ihmiset asuvat Vaasan seudulla?
Projektikoordinaattori Eevi-Kaisa Yrjola, SPEK: Ikaantyneiden ihmisten kotiasuminen saattaa
lisata turvallisuusriskeja
Lehti painettiin Vaasan kaupungin graafisissa palveluissa. Mainostulot kattoivat hyvin lehden toimittamisen
kustannukset.
Pa ketti hinta
Pakettihinnan laskentaperusteita olivat: kokouslounas ja -kahvi, lisa'tarjoilu, majoitus, juhlaillallinen ja muut
menot. Liitolle esitettiin, etta liitto ottaa vastatakseen vuokran yliopistolla ja kuljetuskustannukset.
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Paketti hinnaksi hyva'ksyttiin liitolle esitetta'va'ksi 165 euroa/henkilo, jos henkilo yopyy ja 100 euroa/henkilo
ilman yopymista.
Kuljetuskustannukset maksoivat hieman suunniteltua enemma'n johtuen kayttoon otetusta non stopkuljetuksesta. Myos tilavuokrat olivat jonkin verran suunniteltua suuremmat, koska vuokra-aikaa pidennettiin viidella tunnilla.
Laskutus vhdistyksilta ja piireilta
Jo hyvin varhaisessa vaiheessa tyoryhma pa'a'tti, etta liittokokouslaskutus suoritetaan koneellisesti, sahkopostilla. Piirisihteeri tarkasti liitolta saapuneet ilmoittautumiset ja toimitti ilmoitukset sahkopostilla laskuttajalle ja piirin taloudenhoitajalle, joka seurasi rahavirtoja ja tarkasti, etta laskut tulivat maksetuiksi.
Osa ilmoittautumisista oli viela tehty kasin. Nama piti ensin skannata ja lahettaa vasta sitten laskuttajalle ja
taloudenhoitajalle.
Liittokokouksen suunnitteluryhma paatti, etta* osallistumisen peruuntuessa maksettu osallistumismaksu
voidaan suorittaa takaisin, jos peruutus on tullut viimeista'a'n toukokuun lopussa. Meilla oli joitakin tapauksia, etta* peruutus oli tehty vasta kesa'kuun puolella. Naiden osalta osallistumismaksua ei enaa* palautettu.
Liittokokouksen talous
Liittokokouksen talousarvio on irrallaan Pohjanmaan kansallisen senioripiirin talousarviosta. Tilinpaa'tos
tehda'a'n yhdessa piirin tilinpaa'toksen kanssa.
Liittokokouksen rahavirtoja varten avattiin oma pankkitili, jonne ohjattiin kaikki osallistumismaksut ja josta
maksettiin laskut. Alia oleva laskelma kertoo talouden toteutumisen:
tulot
60 174 €
menot
61923 €
Kansalliselta seniorisa'atiolta 1 750 €
erotus

1€

Kansallinen seniorisaatio myonsi Pohjanmaan kansalliselle senioripiirille 1750 euroa. Perusteluna oli
vapaaehtoisille ja iltajuhlan esiintyjille tarjotut ateriat ja hieman arvioitua suuremmat kokouskuljetusten
kustannukset.
Yhteenveto
Liittokokousjarjestelyjen suunnittelu ja puitteiden jarjestaminen on aina haastava ja tyola's tehta'va, varsinkin kun se tehda'an taysin vapaaehtoisvoimin, eivatka* tekija't useinkaan ole ammattilaisia tallaisissa tehtavissa. Etua on siita, etta* tuntee oikeita henkiloita ja etta toimijat tunnetaan. Uskoaksemme kokouspaikka
ta'ytti tallaiselle kokoukselle asetettavat vaatimukset, majoitustilat ja iltajuhla seka* kokousjarjestelyt vastasivat odotuksia.

ussi Perttola
piirisihteeri
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