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TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2020
Yleistä
Kulunut vuosi 2020 oli toimintamme ehkä hiljaisinta aikaa sitten huhtikuusta
alkaen kun maailman laajuinen Covid 19 epidemia levisi ja kaikki tuntui
pysähtyvän. Kevät oli hiljaista ja kesäksi pääsimme hieman matkustelemaan ja
liikkumaan. Kiljavan opisto aukesi syksyllä ja pääsimme koulutukseen onneksi.
Taloudenhoitajan jatkokurssi (osallistuja Klaus Saijonkivi) oli syyskuussa ja
puheenjohtaja/sihteeri kurssi (osallistujat Pertti Väisänen ja Kalle Juhola) saatiin
järjestettyä marraskuun lopussa.
Yhteistyö SAK:n paikallisjärjestön kanssa oli aktivoitunut kun saimme yhteisen
toimistomme Uudenmaankatu 2 myyntiin elokuussa. Huoneistokeskus sai tehtyä
toimistosta kaupat lokakuun lopulla. Saijonkivi kävi helmikuussa Sak: hallituksen
kokouksessa, Syyskuussa kevätkokouksessa. Marraskuussa Sak piti edustajiston
syyskokokuksen jossa Kalle Juhola / Klaus Saijonkivi olivat paikalla.
Tapahtumat
Pääsiäisen koulutus ja järjestömatka hotellireissu Rigaan Latviaan 10-12.4.20
peruuntui muutama viikko ennen lähtöä. Korona/ Covid 19 rajoitukset alkoivat
maaliskuussa niin rajuina että kaikki peruttiin matkustaminen useaan maahan
kiellettiin, hotellit sulkivat ovensa ja kaikki tuntui pysähtyvän. Meidän täysi
bussillinen reissulaisia 46 henkilöä ei siis päässyt matkaan, vaan matka jouduttiin
perumaan.
Uudenmaan osastojen eläkeläisten mölkkykisa Hyvinkäällä peruttiin, uusi yritys on
2021.
Kesään kohdistuva ainut ilonaihe lienee että Linnanmäki rannekkeita hankimme

jäsenten käyttöön ja niitä päästiin käyttämään huvipuistossa kesän aikana.
Yhteistomintavaliokunnan pikkujoulua ja koulutuksia ei järjestetty lainkaan vaan
kaikki tapahtumat siirrettiin tulevaisuuteen.
Kokoukset 2020
Kevätkokous Lehtolan majalla pidettiin lokakuun 31. päivänä 2020. Toimikunta
kokoontui neljä (4) kertaa toimintakauden aikana ollen joka kerta
päätösvaltainen. Yhteistoimintavaliokunnan tapaamisia ei ollut korona tilanteesta
johtuen.
Syyskokous 31.10.2020 myös Lehtolan majalla valitsi puheenjohtajaksi Pertti
Väisäsen ja toimikunta jatkoi samoille henkilöillä hieman paikkoja vaihtaen.
Järjestäytymiskokous valitsi osastolle sihteerin Kalle Juhola jatkaa tehtävässään.
Taloudenhoitajana jatkaa Klaus Saijonkivi. Yhdistetty Kevät- syyskokous siihen
yhdistettynä saunominen oli syksyn ainut näkyvä kohokohta toiminnassamme.
Covid 19 pandemien siivittämänä voimme pitää jatkossa toimikunnan kokouksia,
yhdistyksen kevät- ja syyskokouksia netin välityksellä, etänä.
Yhteenveto
Toimintamme on piristynyt hieman, nuorissa on tulevaisuus niitä pitää saada
toimintaan lisää. Uusien jäsenten aktivoiminen toimintaan on jatkuva projekti.
.Toivottavasti lähes kahdensadan aktiivin jäsenen joukosta saamme toiminnan
jatkumisen kannalta uusia henkilöitä toimintaan mukaan tulevaisuudessakin.
Marraskuussa AKT tiedotti että työttömyyden voimakas kasvu pakottaa
nostamaan AKT:n kokonaisjäsenmaksua ensi vuonna 0,2 prosenttia. . Valtuusto
päätti kokonaisjäsenmaksuprosentiksi 1,8 prosenttia.
AKT jakoi pitkin vuotta korona ohjeistuksia koskien ammattiosastojen sekä
luottamusmiesten valintakokouksia. Olimme yhteydessä toimistolle vain kirjeiden
ja puhelimen välityksellä.
Linkkejä AKT:n tuotteisiin joita sähköisen kirjeen muodossa tuli 14 kappaletta
vuonna 2020
https://www.akt.fi/extranet/vuosikertomus/
joka on luettavissa jokaisen omien sivujen kautta kirjautumalla sisään.
AKT:n ohjeistus ammattiosastojen ja luottamusmiesvalintakokouksiin
http://jasen.akt.fi/userfiles/akt/Ammattiosastokirjeet_2020/AKT_Ohjeistus_osasto
t_ja_lm_ID_28889.pdf

