
    
     Piirin kuukausitiedote 1/2021 

 
 
 
Tervehdys piiristä! 
 
Vuosi on vaihtunut ja helmikuun hanget hohtavat jo. Piirihallituksen Teams -kokous pidettiin 5.2. Piirin 
puheenjohtajana jatkaa Juhani Tynjälä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Ranta Liedon yhdistyksestä. 
 
Aluevastaavat: 

• Loimaan alue – Risto Ristolainen (puh. 0400 406 191, risto.ristolainen@gmail.com) 

• Salon alue – Tauno Kanerva (puh. 044 078 7133, tauno.kanerva@seutuposti.fi) 

• Turun alue – päätetään seur. piirihallituksen kokouksessa 

• Vakka-Suomen alue – Terttu Kummila (puh. 040 5940 628, kummila.terttu@gmail.com) 
 
Muut vastaavat vuonna 2021: 

• vaikuttamisvastaava (edunvalvonta) – Leena Järvi, Paimio, 040 734 5040, leena.jarvi@paimio.fi 

• liikuntavastaava – Pirjo Laine, Koski Tl, puh. 040 415 5513, pirjomarjatta.laine@luukku.com 

• matkavastaava – Seija Paju, Salo, puh. 040 846 1250, seijakaisa.paju@gmail.com 

• vapaaehtoistyön vastaava – Maire Tammi, Masku, puh. 050 336 2243, maire.tammi@gmail.com 
 
Piirin järjestämä toimihenkilöpäivä yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille, rahastonhoitajille ja muille 
(uusille) hallitusten jäsenille siirtyy eteenpäin. Koulutus on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja sisältää kes-
kustelua, ajatusten vaihtoa ja yhdessä ideointia, joten mielestämme se onnistuu parhaiten vasta sitten kun 
kokoontumisrajoitukset lievenevät. Toiminnanjohtaja on mielellään apunanne yhdistystoimintaan liittyvissä 

kysymyksissä       

 
Vuosi 2021 on liittokokousvuosi ja piirin liittokokousedustajaehdokkaat valitaan aluekokouksissa. 
Aluekokoukset tulee pitää ennen piirin kevätkokousta. Vallitsevien kokoontumisrajoitusten vuoksi piirin 
kevätkokous pidetään Teams -etäyhteydellä 7.4. klo 11.00. Yhdistysten kokousedustajat voivat 
kokoontua keskenään ja osallistua yhdessä etäkokoukseen. Tarkemmat tiedot ja ohjeet toimitetaan 
myöhemmin.  
 
Liittokokousmatka 8.–9.6.  
Piiri on varannut 50 huonetta kokousedustajillemme ja juhlavieraille. Majoituspaikkamme on Scandic 
Tampere City (Hämeenkatu 1). Piiri järjestää myös bussikuljetuksen Tampereelle ja takaisin. Yhdistysten 
puheenjohtajille ja sihteereille lähetetään viikolla 6 sähköpostitse lomakkeet, joilla yhdistykset tilaavat 
kuljetuksen ja majoituksen (lomake 1) sekä rannekkeet, ruokailut ja ohjelmat (lomake 2). 
 
Piirin Boccia -mestaruuskilpailut on siirretty syksyyn. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Piirin hengellinen päivä siirtyy helmikuulta elokuulle. Taivassalon yhdistys kutsuu meidät Viiasten 
kartanomuseon piha-alueella järjestettävään tapahtumaan 15.8. 
 
Kesäteatteri  
Tampereen Komediateatteri siirtää kesän 2020 esityksen 'Korpelan kujanjuoksu' kesään 2021.  
Yhdistysten lippuvaraukset päivältä 22.7.2020 siirtyvät päivälle 21.7.2021 ja lippuvaraukset päivältä 
15.7.2020 siirtyvät päivälle 28.7.2021. Kaikki viime vuonna tehdyt varaukset ovat edelleen voimassa, piiri 
lähettää vielä kyselyn ja vahvistuspyynnön lipuista yhdistyksiin.  
 
Muistattehan päivittää jäsenrekisteriin uudet/vaihtuneet luottamustoimet! Kotisivuille myös! 
 
Toiminnanjohtaja lomailee viikon 8. 
 
Kaunista helmikuun jatkoa ja kohti valoisampia aikoja! 
 
Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry  

Juhani Tynjälä     Sari Örling 


