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Piirin syyskokous pidettiin perjantaina 29.11.2019 Käpylän työväentalossa, 
Vipusentie 19, Helsinki.  

Tämän tiedotteen liitteenä ovat kokouksen kulkua ja päätöksiä kuvaavat tiedostot. 
Puheenjohtajana jatkaa Seppo Fahlström eikä hallituksen jäsenistökään juuri 

muuttunut. 

 

Edellisessä tiedotteessa annetut aikataulut ensi vuodelle pätevät edelleen. 

 

Innolla odotettu Hyvän tuulen risteily Tukholmaan sitten peruuntui tukilakon takia. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat on aloittanut palauttamaan matkasta 

maksettuja suorituksia varaajan ilmoittamalle pankkitilille. 

 

Lisäyksenä kalentereihinne olisi Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteinen liikunta-

päivä 14.2.2020 Helsingin Paloheinässä 

Helsingin ja Uudenmaan piirit kutsuvat eläkkeensaajia yhteiseen liikuntapäivään 

ystävänpäivänä 14.2.2020 alkaen klo 11. Osallistumisilmoitus tapahtuu kahviossa 
alkaen klo 10. Piirit tarjoavat lämpimän mehun/kahvin jokaiselle osallistujalle. 

Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kahvi/mehulippu. 
Helsingin piirin ennakkoilmoittautumiset kahvilaa varten vastaanottaa puheen-

johtaja Veijo Lehto sähköpostilla veijo.j.lehto@gmail.com. 

Paikalla on harrastusmahdollisuuksia oman mieltymyksen ja olosuhteiden mukaan 

omin välinein kuten esim: hiihto, kävely, sauvakävely, pulkkamäki ja pyöräily. 

Opastusta eri lajeihin saa paikan päällä. 

Paikalle Paloheinän Urheilupuistoon pääsee busseilla 560 ja 66. Henkilöautoille on 

isot parkkipaikat. 

Lisätietoa tapahtumasta antaa Pekka Korhonen puh.040 5522 388 

 

Konserttitoimisto Kumpulaisen Heikki Ahonen kyselee olisiko kiinnostusta heidän 

EKL:n Helsingin ja Uudenmaan piirille järjestämään ennakko esityksen ensi vuonna 

tulevista Georg Ots konserteista. 

Jori Otsa ja Mah`Orkka esittävät Georg Otsin kauneimpia ikivihreitä venäläisin 

perinnesoittimin. Ennakkonäytös olisi ilmainen ja kutsu koskisi 2 henkeä/ yhdistys, 

kahvitarjoilu ja noin tunnin kestävä musiikkiesitys. Löytyisikö sopiva aika ja 

paikka. Hieman on kaavailtu tammikuun 10 päivää Käpylän työväentalossa. 

Kertokaa miten sopii. 
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Nyt kun yhdistysten syyskokoukset ovat jo kaikki pidetty, on aika suunnitella ensi 

vuotta. Piirin sivuilla kohdassa yhdistykset osion Henkilöilmoitukset 2020 on 

minulle kerrottu olevan vaikeasti löydettävissä ja siksi kopion sen sisältöä tähän: 

Yhdistyksen henkilötiedot tulisi antaa 15.1. mennessä vaikka tiedot eivät 
muuttuisikaan 

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖTIEDOT VUODELLE 2020 

Sähköiseen lomakkeeseen annetut tiedot lähtevät lomakkeen [Lähetä] napista 

sekä 1) Eläkkeensaajien Keskusliittoon, että 

  2) EKL:n Uudenmaan Piiriin sihteerille  

PIIRIKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJA VUODELLE 2020 

EKL:n Uudenmaan piiri ry:n sääntöjen 11 §:n mukaan jäsen (jäsenyhdistys), joka 
on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu 

lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen 
edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua 

kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa. 
Yhdistysten on ilmoitettava piirin kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja 

varaedustajien nimet ja osoitteet piirin hallitukselle sen ilmoittamaan määräaikaan 

mennessä. 

Anna tiedot 15.1. mennessä,  

kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta. 

 

Käyttämällä piirin sivujen sähköisiä lomakkeita säästyt kopiointikustannuksista ja 

postitusmaksuista. 

 
 

 

 

Ystävällisesti  

piirin tiedottaja 

Kari Närhi 

kari.narhi@live.fi / puh 0404 1919 83 

yhdistyksen kotisivut http://uusimaa.elakkeensaajat.fi  

 

Liitteet: 

- 2019 syyskokous 
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