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1. Liiton jäsenjärjestöavustus haettavissa v. 2021
Liiton jäsenjärjestöavustuksen hakuajoissa tapahtuu muutoksia
ensi vuonna. Avustusta voi hakea vuonna 2021 kaksi kertaa.
Ensimmäinen hakukierros päättyy tammikuun lopussa ja toinen
elokuun lopussa. Avustusten saamisen periaatteena on, että
hakemus koskee uutta toimintaa, Myös laitteisiin voi hakea
avustusta. Avustukset ovat yleensä olleet n. 80 % hakemuksen
kustannusarviosta. Nyt on mahdollista hakea avustusta myös
jäsen han ki ntakam panjan kohden nettu i h i n tapa htu mi in. Kan nattaa
hakea!

2. Jäsenhankintakampanja 2A21
Liiton hallitus päätti jatkaa jäsenhankintakampanjaa vuoden 2A21
loppuun. Miettikää kampanjaan liittyvää ohjelmaa ja toimintaa ensi
vuodelle. Hyödyntäkää Piirin jakamia rahoja, jotka jäivät
käyttämättomiksi tänä vuonna. Kampanjan palkitsemiset
suoritettaisi i n Li iton 60-vuotisj u h lassa Joensu ussa 2A22, Otamme
siis kampanjalle uuden startin heti, kun koronatilanne helpottuu.

3. Kokousten ajankohtia (koronavarauksella)
- Kevään piirikokous li 27.4.2021
- EKL:n liittokokousedustajien kokous ti 11 .5.2021
- Syksyn piirikokous ti 30.11.2021.

4. Piirin toimihenkilöt v.2021
Piirin puheenjohtaja Mauri Liimatainen. varapuheenjohtaja Heikki
Alanen, sihteeri Jari Väisänen, taloudenhoitaja Raili Lahti,
tiedottaja Heikki Rönkko, kotisivuvastaava Raili Lahti ja
kilpailuvastaava Jari Väisänen.



5. Kotisivukoulutus Piirin yhdis§ksille
Pi i ri on järjestänyt Pi i ri n yhd istyksi lle kotisivukou I utusta syksyn
2O2A aikana uusien kotisivujen käyttöönottamiseksi. U usittujen
kotisivujen käyttöönoton toivotaan tapahtuvan v. 2021 alussa.
Koulutusta järjestetään myös v. 2021 aikana, jotta kaikki
yhdistykset saisivat uudet kotisivut julkaistua.

6. EKL:n liittokokous 2A21
Liittokokous pidetään Turussa 9.-10.6.2A21. Jokainen yhdis§s voi
lähettää vähintään yhden edustajan kokoukseen. Edustajien
lukumäärä on sidottu yhdistyksen jäsenmäärään siten, että
jokaista alkavaa 300 jäsentä kohti yhdistys saa yhden edustajan.
Liitto tulee julkaisemaan ennakkoilmoituksen liittokokouksesta
jäsenkirjeessä 17 .12.2020 ja joulukuun Eläkkeensaaja-lehdessä
7no2a,

7. Yhd istystoimi n nan kurssi 1 5. -1 6.2.2021 siirretään
myöhemmäksi tai peruutetaan tältä vuodelta korona tilanteen
takia. Asiasta tiedotetaan myöhemmin, kun tilanne selviää.

TOIVOTAN KAIKILLE PIIRIN YHDISTYKSIEN
TOIII'IIHENKILÖILLE JA JÄSENILLE OIKEIN HWÄÄ JOULUA
JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA2021.

Kiitän Teitä pyyteettömästä työstänne jäsenistön ja Piirin
hyväksi,

Puheenjohtaja Mauri Liimatainen


