
 

      

TOIMINTAKERTOMUS 2020  

 

Yleiskatsaus vuoteen 2020  

Yhdistys aloitti toimintavuoden innokkaasti tulevaisuuteen katsoen. Ehdimme pitää koulutustapahtuman 
”Helmitreffit” ennen isompien pandemiarajoituksien voimaantuloa. Loppuvuoden ajan hallitus joutui 
tekemään vaikeita päätöksiä tapahtumien, koulutuksien ja jäsenhankintatilaisuuksien siirtämisestä ja 
perumisesta. Yhteisöllisyyden tunteen luominen jäsenistön sisällä mm. yhteisten projektien avulla jatkui.  

Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 3165.  

Yhdistyksen hallinto 

Hallituksen jäsenet edustivat yhdistyksen eri toimialoja ja maantieteellisesti eri paikkakuntia. 
Puheenjohtajana toimi Heli Halava Espoosta ja varapuheenjohtajana Sirkka Inkilä Oulusta. Hallituksen muut 
varsinaiset jäsenet: Päivi Kuosmanen Joensuusta, Lotta Pettersson Helsingistä, Pirjo Favorin Tuusulasta, 
Kirsi Kannassalo Kuopiosta ja Marjut Roiha Tampereelta. Henkilökohtaiset, kaikkiin kokouksiin kutsutut 
varajäsenet olivat Eija Mustajärvi Tampereelta, Sari Piltonen Seinäjoelta, Maria Helle-Vallo Torniosta, Merja 
Hietaranta-Mäkinen Ulvilasta, Kerttu-Liisa Kilpijoki Espoosta ja Anna Vuorisalo Espoosta.  

Yhdistyksen hallitus kokoontui pääosin Teamsin välityksellä. 

Toiminnasta  

Vuosi muodostui hyvin erilaiseksi kuin aikaisemmat vuodet. Monet asiat siirrettiin joko ulkopuolisien toimesta 
tai ETRYn hallituksen päätöksellä, esim. jäsenmatka Prahaan ja jäsenhankintatapahtuma BOND. 

Pandemiatilanteesta johtuen ja Suomen valtion tekemien poikkeussäännösten nojalla sääntömääräiset 
kevätkokous ja syyskokous pidettiin yhtä aikaa 10.10.2020 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. 
Kokouksessa ERTOn puheenjohtaja piti katsauksen ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä asioista.  

ETRYn yhden talokohtaisen työehtosopimuksen neuvotteluissa ajauduttiin aina lakkotoimiin asti. Lakkoon 
liittyvät tukitoimet ja neuvottelut hoidettiin yhdessä ERTOn kanssa. 
 
ETRYn ”Helmitreffit” pidettiin 8.-9.2. Helsingissä. Koulutusosuudessa harjoiteltiin temperamenttiälyä sekä 
tunnistamaan eri temperamentteja. ERTOn lakimies kertoi uudesta työaikalaista ja käytiin ERTOn ja ETRYn 
puheenjohtajien kesken keskustelua ajankohtaisista asioista yhdessä kokousväen kanssa. Kulttuuria oli 
tarjolla improvisoivan musiikkiteatterin toimesta. Lisäksi oli mahdollisuus tehdä käsitöitä. 
 
Jäsenille tarjottiin mahdollisuus kouluttautua ”Etäohjauksen mestarikurssi” – verkkokurssiin osallistumalla. 

Yhdistyksen omistuksessa olevien jäsenten vuokrakäyttöön tarkoitettujen mökkien käyttöaste on ollut hyvällä 
tasolla. Mökkejä on kauden aikana remontoitu ja sisustusta päivitetty.  

Viestintä keskitettiin sähköisiin kanaviin ja ERTOn julkaisemaan E >-lehteen, jossa yhdistyksellä on omat 
sivut. Jäsenille lähetettiin 13 jäsenkirjettä sähköpostilla vuoden aikana. Kesällä järjestettiin valokuvakilpailu 
jäsenille. 

Jäsenistöä muistettiin vuoden lopussa äänikirjapalvelun sähköisellä lahjakortilla. Merkkivuosia täyttäneille 
jäsenille lähettiin postitse perinteinen onnittelukortti tänäkin vuonna.  

Hallituksen esitys yli-/alijäämän käytöstä  

Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden voitto 73.313,34 euroa kirjataan taseen oman pääomaan. 


