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Toimintakertomus 2021
Toimintaolosuhteet
Toiminta on ollut hyvin rajoitettua pandemian takia. Liiton talous on vakaa.
Liitto on antanut taloudellista apua paikallisyhdistyksille vähentämään eläkeläisten yksinäisyyttä ja
eristäytymistä. Liitto osti tammikuussa 2021 kaikille jäsenilleen kasvomaskeja vähentämään .21
Esa Tuuri, Pirkko Sinkkonen ja Torsten Heinberg ovat edustaneet liittoamme digitaalisesti seuraavissa
yhteyksissä 2021:
Esa Tuuri on osallistunut koulutoiminnan kokouksissa 11.3.21 ja 23.9.21, joissa on käsitelty
ainesuunnitelmia vähemmistö kannalta ja Komvux toimintaa.
Hän on ollut sosiaalihallituksen referenssiryhmässä 13.4.21 ja 28.9.21. Täällä on käsitelty
vähemmistöasioiden suunnittelua ja vastauksia koskien kunnille lähetettyä kyselyjä.
Esa Tuuri ja Pirkko Sinkkonen ovat edustaneet eläkeläiskomiteassa liittoamme 16.1.21, 27.4.21,
13.10.21 ja 16.11.21. Sosiaaliministeri on toiminut puheenjohtajana ja informoinut pandemiasta ja
sen rajoituksista ennen kaikkea vanhusten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa sekä eläkeläisten
yksinäisyydestä ja eristäytymisestä. Keskusteltiin hyvin vakavasti rokotuksista.
Kulttuuriministeri Amanda Lindin kokous 18.10.21 käsitteli koulua, kulttuuria, kieltä vähemmistölain
pohjalta.
Lääninhallituksen kokous 5.10.21 muiden vähemmistöedustajien kanssa. Polttava kysymys on, ettei
lääninhallituksella ole oikeutta puuttua lakiin vain valvonta.
Torsten Heinberg on edustanut liittoa eri intressiyhdistyksissä kuten PRO, SPF kaksi kertaa
digitaalisesti ja kolme kertaa fyysisesti. Hän on ottanut esille kaksikielisen henkilökunnan ja
kontaktien jatkuvuuden suomenkielisille eläkeläisille. Suomenkielisille eläkeläisille on ollut vaikeaa
saada yhteyttä avuntarpeen arvioijiin. Samoin pätevää henkilökuntaa tarvitaan hyvän
kuntoutustuloksen saamiseksi.
Anne Olenius Heinbergiä on haastateltu puhelimitse hänen roolistaan omaisena. Asia käsitteli mitkä
ovat tärkeitä asioita saadessaan apua vanhushuollosta ja sen arvostuksesta.
Esa Tuuri ja Pirkko Sinkkonen ovat edustaneet liittoa ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa.

Jäsenistö
SEKL:n jäsenyhdistyksiä on yhdeksän (9), joiden yhteinen jäsenmäärä on 672 jäsentä, joista 437
naista ja 235 miestä, yksittäisiä jäseniä 9, joista naisia 5 ja miehiä 4.
SEKL:n toimielimet
a)Liiton hallitus
-puheenjohtaja Pirkko Sinkkonen
-varapuheenjohtaja Esa Tuuri
-sihteeri Marja-Leena Sundström
-taloudenhoitaja Vuokko Aspfors Toivonen
-matkavastuulliset Virpi Korhonen ja Eeva-Liisa Huuki
-koulutusvastaava Esa Tuuri

-Ritva Jokinen
-Eino Mäkelä
-Veikko Hirvo
-Reijo Burtsov

Hallituksella on ollut neljä (4) kokousta. Cinderella 10-11-6-21 ja Silja Serenade 28.8.21, Sundbyberg
26.10.21 ja Cinderella 23-24.11.21
b)Työvaliokunta
Pirkko Sinkkonen
Marja-Leena Sundström
Atte Toivonen
Vuokko Aspfors Toivonen
Veikko Hirvo
Työvaliokunnalla ei ole ollut kokouksia 2021.
c)Liittokokous
Liittokokous pidettiin 29.8.21 m/s Silja Serenadella Helsingissä. Kokousmatkaan osallistui 84 jäsentä
mukaan lukien hallituksen jäsenet.
Matkan yhteydessä vierailimme Taaborin vuorella nauttimassa Katri Helenan musiikkiin perustuvan
laulunäytelmäesitykseen. Oli hieno iltapäivä ja erittäin mukava musiikkituokio.

Opintotoiminta
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet it-koulutusta Esa Tuurilta.
Muu opintotoiminta ei ole ollut mahdollista pandemian johdosta.
Tiedotustoiminta
PuheenjohtajaPirkko Sinkkonen on lähettänyt epostitse tiedotteita yhdistyksille. Esa Tuuri on
aktiivisesti informoinut Facebookissa ja kotisivua www.sekl.se on hoitanut Kai Kangassalo ja hän
haluaa ajankohtaisia asioita julkaistaviksi ja päivitettäviksi.
Edustukset
Esa Tuuri, Pirkko Sinkkonen ja Torsten Heinberg ovat edustaneet liittoa digitaalisesti
eläkeläiskomiteassa, sosiaalihallituksessa, lääninhallituksessa sekä vähemmistöneuvostoissa.
Avustukset
Lääninhallituksen vähemmistöavustus 479.904 kr, sosiaalihallitus 109.796 kr, Suomi Seura ry 5015,10
kr .
Yhteensä 594.215,10 kr.
Toiminta
Mitään jäsenille suunnattua toimintaa ei ole ollut pandemian johdosta.
Loppusanat
Liittomme toiminta on ollut hyvin vähäistä poikkeustilan johdosta. Paikallisyhdistykset ovat taistelleet
tahoillaan suomalaisten eläkeläisten asioiden puolesta ja valvoneet vähemmistölain noudattamista.
Kaksikielisten palvelujen ja kaksikielisen terveydenalan koulutuksen puolesta on taisteltava edelleen.
Meidän on aktiivisesti toimittava uusien jäsenten saamiseksi liittoomme.
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