
EKL;n liittokokous 3.-4.11.2021. 

EKL:n liittokokous pidetään nykyisten sääntöjen mukaan neljän vuoden välein. Tällä kerralla 

liittokokouksen pitopaikkana oli Turun Messukeskus. Kokoukseen osallistui vähemmän 

edustajia kuin edellisiin, koronalla oli osansa, mutta myös Turun sijainti maan äärissä 

lounaisessa Suomessa. Liittokokous avattiin kesäkuussa, mutta koronatilanteen  vuoksi se 

keskeytettiin ja jatkettiin nyt marraskuussa. 

RES edustaja kokouksessa li Kerttu Mömmö. Toinen RESsistä mukana oleva oli seuraajan nimellä 

Valto Salonperä 

Kokouksen ohjelmaan kuuluivat niin uuden liittovaltuuston kuin liittohallituksen valinnat. Myös 

liiton sääntöihin tehtiin muutoksia, osa niistä koskee myös paikallisia yhdistyksiä. Kuultiin myös 

toiminta- ja talouskatsaus kuluneeseen liittokokouskauteen 2017-2021. 

Ensi suoritettiin kokouksen avaus, puheenjohtaja Simo Paassilta totesi avauspuheessaan liiton 

olevan monien haasteiden edessä, tämän päivän tilanne on epidemian vuoksi varsin 

poikkeuksellinen. Hän loi katsauksen myös kuluneeseen liittokokouskauteen, jonka totesi 

sisältäneen runsaasti monia haasteita. Myös tulevaisuus mietitytti, tulossa on suuri uudistus kun 

maakunnat ryhtyvät hoitamaan sosiaali- ja terveyspuolten asioita sekä palo- ja pelastustointa.  

Tähän kokoukseen oli ilmoittautunut lähes 200 yhdistystä  ja edustajia oli kaikkiaan 216, Kun 

lisäksi lasketaan mukaan kunniajäsenet, seuraajat ja toimihenkilöt, lähes 300 oli kokoukseen 

jollain tavalla osallistuneiden määrä. 

Kokoukselle valittiin toimihenkilöt, kolmen henkilön puheenjohtajisto, sihteerit, ääntenlaskijat 

ja pöytäkirjan tarkastajat, joksi piiristämme tuli Kerttu Mömmö RES:stä. 

Varsinaisen 9.6.2021 avatun kokouksen jatkokous pääsi näin alkamaan. 

Ensin hyväksyttiin kokoukselle järjestyssääntö, joka sisältää kokousmenettelyyn ja asioiden 

käsittelyyn liittyvät yksityiskohtaiset säännöt ja toimintatavat. Seuraavana oli vuorossa 

kunniajäsenten kutsuminen. Oulun piiristä kunniajäseneksi kutsuttiin Raahen Frans Säily, jonka 

”ura” EKL:n piirissä on pitkä ja monipuolinen. Jokaisesta piiristä kutsuttiin yksi henkilö EKL:n 

kunniajäseneksi, lisäksi palkittiin kolme muuta ansiokkaasta toiminnasta Eläkkeensaajien 

hyväksi. 

Näin suuren kokouksen asioiden juohevan kulun vuoksi asetettiin valiokuntia, joiden tehtävänä 

on esille tuotujen asioiden ennakkokäsittely ja niiden tuonti esitysten muodossa liittokokouksen 

päätöksentekoa varten. Valiokuntia olivat: Menettelytapavaliokunta, Vaalivaliokunta, 

Julkilausumavaliokunta sekä Järjestävä valiokunta. Kolmessa ensimmäisessä oli 15 jäsentä, 

hallituksen edustaja ja sihteeri. Järjestävään valiokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja sihteerit. 

Merkittävä asia eli sääntömuutokset olivat seuraavana käsiteltävänä kohtana. Muutoksia 

esitettiin liiton sääntöihin, piirien mallisääntöihin sekä yhdistysten mallisääntöihin.  



Vuoroon tulivat sitten ehdokkaiden asettamiset valtuuston puheenjohtajaksi ja ensimmäiseksi 

ja toiseksi varapuheenjohtajaksi.  Valtuuston puheenjohtajaehdokkaita löytyi, ensimmäisen 

varapuheenjohtajan valintaan ilmoitettiin kuusi ehdokasta, mukana Oulun piiristä Risto Örling. 

Toisen varapuheenjohtajan pallille oli vähemmän ehdokkaita. 

Valtuuston jäseniksi ehdokkaiden esitykset tulivat piirien taholta, valtuuston jäsenmäärä 

perustui piirien jäsenmäärään, piiriltä voi olla useampikin valtuuston jäsen. Oulun piirin osalta 

valtuustoehdokkaita olivat Risto Örling ja Marja-Leena Korhonen sekä heille varamies tai –

nainen. 

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla oli vain yksi, eli entinen puheenjohtaja Simo 

Paassilta. 

Lisäksi esillä oli tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan valinta. 

Kaikki edellä mainitut jätettiin vaalivaliokunnan käsiteltäväksi ja päätökset tehtäväksi 

kokouksen toisena päivänä. 

Liiton toiminta- ja talouskatsaus käytiin läpi. Siinä todetaan vuosittain tärkeimmät liittoa ja 

yhdistyksiä koskevat asiantilat, saadaan katsaus jäsenistöön ja sen muutoksiin. Kuultiin myös 

suuren jäsentutkimuksen tuloksista, jossa todettiin liittomme olevan tunnetuin eläkejärjestö 

maassamme. Ja monia muita merkittäviä asioita esitettiin katsauksessa. Keskusteltiin liiton 

kurssikeskus Rajaniemestä, viestinnän kehittämisestä ja päätettiin perustaa 

tulevaisuustyöryhmä, jolle tehtäväksi tuli laatia katsaus liiton ja sen toiminnan tulevaisuuteen. 

Tässä yhteydessä palkittiin myös liikunnan haastekampanjan parhaat. 

 

Kokouksen toisen päivänä eli kokouksen päätöspäivänä käsiteltiin liittokokoukselle tehdyt 

esitykset, joita oli tullut kaikkiaan 18 kappaletta. Liiton hallitus oli käsitellyt ne ja antanut 

jokaisesta lausunnon. Osa niistä johtaa jatkotoimenpiteisiin, osa jäi silleen. Näistä tulee aikaa 

myöten yhdistyksille ja piireille tietoa kun asiat on käsitelty eri elimissä.  

Liiton valtuusto oli laatinut liiton strategian vuosille 2019-2023. Siitä keskusteltiin, mm. liiton 

kurssikeskus Rajaniemestä, viestinnän kehittämisestä ja päätettiin perustaa 

tulevaisuustyöryhmä, jolle tehtäväksi tuli laatia katsaus liiton ja sen toiminnan tulevaisuuteen. 

Vuoroon tuli toimihenkilöille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset ja sitten päästiin  

henkilövalintoihin. 

Ensin valittiin valtuustolle puheenjohtaja, joksi tuli Mirja Janerus Lohjalta. Seuraavaksi valittiin 

valtuuston jäsenet, Oulun piiristä tulivat valituiksi Risto Örling Oulusta, hänen ensimmäiseksi 

varamiehekseen Pentti Lahdensivu Martinniemestä, toiseksi varamieheksi Merja Hyvärinen 

Oulusta. Toinen valittu Oulun piirin valtuutettu on Marja-Leena Korhonen Ylivieskasta, hänen 

ensimmäinen varamiehensä on Eila Hakala Nivalasta ja toinen varamies  Eero Juppi Kajaanista. 



Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Örling Oulusta ja toiseksi 

varapuheenjohtajaksi valittiin Eira Väänänen Joensuusta. 

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi oli ehdolla Simo Paassilta, vastaehdokkaita ei ollut, joten 

valinta oli selvä. Liiton hallituksen jäseniksi valittiin jokaisesta piiristä yksi henkilö, Oulun piiristä 

valittiin Markku Kainulainen Oulusta, varalle Kerttu Mömmö Kempeleestä. 

Tämä jälkeen oli vielä tilintarkastajan valinta sekä päätettiin liiton julkilausumasta sekä 

jäsenmaksun suuruudesta. 

Kokous päätettiin iltapäivän puolella ja kokousväki pääsi kohti kotimatkaa. 

Valto Salonperä  

 


