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Yhdistys perustettu vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, 
kotipaikka Tampere eli 15. toimintavuosi.

Jäsenet Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet kihlakunnanulosottomiehen 
virassa ja toiminta on valtakunnallista.. 
2021 virkanimike on muuttunut; ulosottotarkastaja / -ylitarkastaja
Jäsenyys SUY:ssä ja siten kaikki edut jatkuvat , kun ilmoitat 
eläkkeelle jäämisestä jäsenpalvelu  ma-to klo 9-15, p
puh. 0107703430  www.jhl.fi/jasenpalvelu.fi 

TOIMINTA 2021 
Toiminta on ollut pääsääntöisesti eläkeläisten virkistystoimintaa, jota 
toteutetaan yhdessä SUY:n kanssa.  Pandemian vuoksi nyt jo toisen 
kerran syksyn ulosottomiespäivät peruuntuivat ja siten myös Vanhat 
Karhut ryn kokoontuminen ei toteutunut.  Matkat ovat olleet 
yhdistyksen omia järjestelyjä, myös ei-eläkeläisille.

Tuettu lomaviikko toteutui, useiden paikan vaihdosten jälkeen, 
11.10.- 16.10.2021 Nuuskiossa.  Viikko oli sisällöltään menestys, 
vaikka korona oli karsinut osallistujia.

Viikon aikana pohdittiin myös Vanhat Karhut ryn toiminan jatkoa,
sen sisältöä ja/tai kokonaan lopettamista, kun hallituksesta oli 
kolme paikalla.

 Jäsenille lähetetään kysely, johon odotetaan kattavasti 
vastauksia, ideoita ja mielipiteitä,  marraskuun 2021  aikana 
allaoleviin hallituksen s.postiosoitteisiin tai viestinä .

TIEDUSTELU Vanhat Karhut ry.n toiminta, vaihtoehdot

A) -   yhdistyksen toiminta lopetetaan/poistetaan rekisteristä 2022
(mikäli kohta B ei saa kannatusta)

B) .-   toimintaa jatketaan ”uuden normaalin ajan” rajoissa

- vuosittainen kokoontuminen (sääntömääräinen kokous)
valtakunnallinen (oma tai SUY) 
- alueellisin tapaamisin / kokoonkutsuja nimetään
- teema/ryhmämatkat:
 -  kaupunkiloma / kylpylä / kierto kotimaassa

  -  kaupunkiloma ympäristöineen/ ulkomailla
 -  kiertomatka/pohjoismaat /muut
 -  muuta 



Kokouksessa 2019 valittu puheenjohtaja ja hallitus 
(vuodelle 2020 valitut poikkeusoloissa jatkavat vuodet 2021 ja 2022)
puheenjohtaja Jarmo Savela, puh 040 1824193, Lohja
varapuheenjohtaja Hannu Virkkala, puh. 045 8553373, Kalajoki
jäsenasiat Tarja Salonen puh. 040 4150787, Akaa 
sihteeri Terttu Sandelin puh. 044 5113937, Jyväskylä
Hallituksen kutsuma rahastonhoitaja 
Kaisa Metsäportti puh. 040 4820924 

Jäsenille tiedotetaan jäsenkirjeillä, lisäksi sähköpostilla ja 
netissä osoitteessa www.ulosotto.  fi, jossa SUY:n sivuilla on 
erikseen oma sivu Vanhat Karhut (tiedotteet ja kuvagalleria). 
Myös facebookissa on oma ryhmä.

Jäsenmaksu
Vanhat Karhut ry 25.00 euroa, vuosi 2021 on välivuosi. 
Vuoden 2022 maksu pysyy samana seuraavaan kokoukseen, mikäli 
toiminta jatkuu. Vuonna 2020 jäsenrekisterin mukaan on 74  jäsentä.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi terttu.sandelin@gmail.com   
ja postitusosoitteesi sekä muutokset tarjahsalonen@gmail.com


