
 

Uudenmaan piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, PENK 

Kokousmuistio 11.11.2019 klo 10 

Paikka: Kansallisen senioriliiton toimisto / kokoustila 

                 

Läsnä:  
Seppo Fahlström Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry  

Marja Leppänen Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry  

Seppo Piitulainen KRELL Uudenmaan Piiri ry 

Sirkka Salmi-Mehtonen KRELL Uudenmaan Piiri ry 

Paavo Peltosaari Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry  

Björn Sundqvist Svenska Pensionärsförbundet rf  

 
Poissa: 
Hannu Vilja  Eläkeliiton Uudenmaan Piiri ry  

Erkki Henriksson Eläkeliiton Uudenmaan Piiri ry 
Heikki Mäkinen Eläkeläiset ry Uudenmaan aluejärjestö ry 

Tuula Saastamoinen Eläkeläiset ry Uudenmaan aluejärjestö ry 

Tuulikki Petäjäniemi Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry  

 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokoonkutsuja Paavo Peltosaari avasi kokouksen ja hyväksyttiin kokouksen asialista  

 
2. Keskustelu PENK in roolista ja tavoitteista 

Käytiin keskustelua aiheesta puheenjohtajan esittelemän tiivistelmän pohjalta 

”PENK on eläkeläisjärjestöjen alueellisen edunvalvonnan yhteistyöelin.  
PENK pitää yhteyttä ja neuvottelee maakuntatason ja valtakunnallisten virkamiesten 

ja päättäjien kanssa ikäihmisiä koskevista kysymyksistä sekä seuraa ikäihmisiä 

koskevien päätösten ja lainvalmistelun etenemistä ja toteuttamista.  

PENK voi antaa lausuntoja ja kannanottoja jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia 

etuja koskevissa asioissa. 

PENK toimii yhteistyössä kuntien vanhusneuvostojen kanssa. Vanhusneuvostot 

kunnissa valvovat osaltaan, että ikäihmisille kuuluvat etuudet toteutuvat.” 

Tiivistelmän todettiin määrittelevän hyvin PENK:n perusroolin ja keskeiset 

toimintaperiaatteet. 

Todettiin, että pyrimme omalta osaltamme pitämään esillä EETU:n ajamia asioita ja 

kannanottoja alueellisella tasolla ja alueemme viranhaltijoiden sekä päättäjien 

suuntaan.  

Toiminnan fokuksessa ovat erityisesti alueemme paikalliset ikäihmisiä koskevat 

kysymykset ja suunnitelmat.   

 



Käytiin keskustelua PENK roolin vahvistamisesta ja tunnettuuden edistämisestä. 

Tiedottamista tavoitteista piirien sisällä pyritään lisäämään. Piirejä kannustetaan 

tekemään PENK:lle ehdotuksia yhteisesti ajattavista asioista.  

PENK:n kokouksista laaditaan yhteenvedot laitettaviksi kunkin järjestön nettisivuille. 

 

Päätettiin esittää PENK- jäsenjärjestöille neuvottelukunnan kokoonpanoksi 

seuraavaa: 

Kukin piirijärjestö nimeää PENKiin 2 edustajaa ja heille varahenkilöt vuosittain.  

Paavo Peltosaari lähettää piirihallituksille pyynnön nimetä jäsenet ja varajäsenet 

vuodeksi 2020. 

3. Keskustelu ajankohtaisista ikäihmisiä koskevista haasteista  
4. Suunnitelma vuoden 2020 kokousaiheista ja toimenpidetavoitteista  
 

Keskustelussa nostettiin esille mm. seuraavia aihealueita ja tavoitteita tulevalle 
toimintavuodelle. 
- Hoivapalveluiden tason ja henkilöstön riittävyyden seuranta 
- Hyvinvointipalveluiden ja kuntoutuksen saanti 
- Terveydenedistämisen palveluiden rahoitus kunnissa 
- Eläkeläisjärjestöjen taloudellisen tuen ja toimintatilojen varmistaminen  
- Vapaaehtoistyön arvostus 

 
 
5. Vuoden 2020 puheenjohtajuus 
 Todettiin vuorossa olevan Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri ry  
 
6. Vuoden 2020 kokoontumisajankohdista päättäminen  
 Päätettiin varsinaisten kokousten ajankohdat: 29.1, 22.4, 23.9, 25.11.2020 
 Alustavasti kokoontumispaikaksi sovittiin Svenska pensionärs förbundet toimitilat, 
 Annankatu 25, Helsinki  

Varalla Senioriliiton toimitilat 
 
7. Muut esille nousevat asiat 
 
8.Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30 


