
 

      

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

Yleiskatsaus vuoteen 2021  
 
Toista vuotta jatkunut pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset muokkasivat toimintaa. Erilaisista rajoituksista 
johtuen emme pystyneet kaikkia toimintasuunnitelman mukaisia asioita toteuttamaan. Toimintavuoden 
aikana järjestettiin tapahtumia ja koulutuksia mahdollisuuksien mukaan.   
Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 3068.  
  
Yhdistyksen hallinto  
  
Hallituksen jäsenet edustivat yhdistyksen eri toimialoja ja maantieteellisesti eri paikkakuntia. 
Puheenjohtajana toimi Heli Halava Espoosta ja varapuheenjohtajana Sirkka Inkilä Oulusta. Sihteerinä oli 
Pirjo Favorin Tuusulasta.  
Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Päivi Kuosmanen Joensuusta, Lotta Pettersson Helsingistä, Marjut 
Roiha Tampereelta ja Anna Vuorisalo Espoosta.  Henkilökohtaiset, kaikkiin kokouksiin kutsutut varajäsenet 
olivat Eija Mustajärvi Tampereelta, Maria Helle-Vallo Torniosta, Pirjo Nurmi Turusta, Kirsi Kannassalo 
Kuopiosta ja Merja Hietaranta-Mäkinen Ulvilasta. Hallitusta täydennettiin Auli Seppäläisellä kevätkokouksen 
yhteydessä.  
  
Hallituksella oli vuoden 2021 aikana yhteensä 11 kokousta ja ne hoidettiin pääosin etänä. Muutama kokous 
pidettiin hybridinä.  
  
Toiminnasta   
  
Toiminta jatkui samankaltaisena kuin edellisenä vuonna. Tapahtumia siirrettiin joko ulkopuolisten toimesta tai 
ETRYn hallituksen päätöksellä.  
  
Vuoden aikana järjestettiin koulutuksia ja tapahtumia sekä etä- että lähitapahtumina. Aiheina olivat mm. 
”Vastuullinen Korona exit” ja Office-ohjelmien käyttö. Lisäksi jäsenistöä kannustettiin osallistumaan 
Erton sekä sisaryhdistysten järjestämiin koulutuksiin.  
  
Kevätkokous 15.5.2021 järjestettiin Teamsilla. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä ja puheenjohtajaksi 
kutsuttiin Soile Lindstedt. Lisäohjelmana jäsenistöllä oli mahdollisuus osallistua virtuaaliseen kokkausiltaan 
Harri Syrjäsen johdolla.  
  
Syyskokous pidettiin Lappeenrannassa 16.10.2021 ja paikalla oli 36 jäsentä.    
Yhdistyksen kahden päivän koulutustapahtuma pidettiin syyskokouksen yhteydessä Lappeenrannassa 16.–
17.10.2021. Tilaisuudessa kuultiin mm. Ismo Apellin kertovan aiheesta ”Vuorovaikutuksen sietämätön 
keveys” sekä Mari Ravattisen luento ”Myötäinnon ja kannustamisen voima”.  
  
Yhdistyksen omistuksessa olevien jäsenten vuokrakäyttöön tarkoitettujen mökkien käyttöaste nousi 
edelliseen vuoteen verrattuna.   
  
Viestintä keskitettiin sähköisiin kanaviin ja ERTOn julkaisemaan E>-lehteen, jossa yhdistyksellä on omat 
sivut. Jäsenille lähetettiin sähköpostitse 19 jäsenkirjettä vuoden aikana. Jäsenkirjeen lukijamäärä on koko 
ajan noussut, tällä hetkellä 57 % kirjeen saaneista sen myös avaa.  
Jäsenistölle lähetettiin vuodenlopussa lyhyt kysely ja siihen vastanneille toimitettiin lahjakortti kiitokseksi. 
Tämän ja Erton jäsenkyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2022 toiminnan suunnittelussa.   
  
Hallituksen esitys yli-/alijäämän käytöstä   
 
Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden voitto 82 979,18 euroa kirjataan omaan pääomaan.  


