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Tervetuloa seuraamaan EETU ry:n kuntavaalipaneelia suorana
lähetyksenä keskiviikkona 12.5.
klo 10.00−12.00
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kuntavaalipaneeli järjestetään verkkotapahtumana
keskiviikkona 12.5. klo 10.00−12.00. Paneelia pääsee seuraamaan suorana lähetyksenä EETU
ry:n kotisivujen kautta osoitteessa eetury.fi.
Lähetyksen tuottaa Kunta.tv. Linkki suoraan lähetykseen on:
https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/elakelaisliittojen-etujarjesto-eetu-rynkuntavaalipaneeli-12-5-2021/
Paneelissa keskustellaan EETU ry:n kuntavaalitavoitteiden pohjalta, teemalla Hyvinvoiva kunta
on ikäystävällinen.
Panelisteina:
kuntaministeri, puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero , SDP
kansanedustaja Kaisa Juuso, PS
kansanedustaja, varapuheenjohtaja Antti Häkkänen , Kok.
kansanedustaja, varapuheenjohtaja Markus Lohi, Kesk.
puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen, Vihr.
varapuheenjohtaja Jouni Jussinniemi, Vas.
kansanedustaja, varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, RKP
kansanedustaja Sari Tanus , KD
kansanedustaja, puheenjohtaja Harry Harkimo, Liik.
Paneelin juontaa Talouselämä-lehden päätoimittaja Jussi Kärki.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry - Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf on
kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. EETU:n jäseninä ovat Eläkeliitto ry,
Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen
Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETU-järjestöillä on yhteensä noin 300 000
henkilöjäsentä. EETU:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain, vuonna 2021
puheenjohtajuusvuorossa on Eläkeläiset ry.
Kunta.tv:n teknisiä ohjeita lähetyksen seuraamiseen
Lähetys näkyy yleisimmillä selaimilla, päivitä selain tarvittaessa.
Selaimessasi tulee olla JavaScript -päällä.
Suosittelemme langallisen verkon käyttöä.
Kokeile toista selainta, jos et saa lähetystä toimimaan laitteellasi.
Ongelmia lähetyksen seuraamisessa? Lähetystä voi seurata myös täältä >
(Voit käyttää linkkiä, mikäli et saa varsinaista linkkiä toimimaan laitteellasi.)
Päivitä sivu näppäimellä F5 tai lataamalla sivu uudestaan, jos lähetys katkeaa tai jos
lähetyksen seuraamisessa on ongelmia.
Mikäli katsotte lähetystä isommalla porukalla, suosittelemme kunnollista äänentoistoa
(ulkoiset kaiuttimet).
Lähetyksen tuottaa Kunta.tv. Ongelmatilanteissa ota yhteys Kunta.tv:lle tekstiviestillä p. 050
471 5671, mainitse mikä lähetys on kyseessä. Lue kuitenkin yllä olevat ohjeet ensin.
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