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Hallituksen kokous 21.5.2021
1.

Yhdistysten tilanne koronan johdosta
Käytiin läpi lyhyt katsaus yhdistysten tilanteesta korona-aikana. Yhteisenä piirteenä
yhdistyksissä todettiin, että kun toimintaa ei ole juuri ollut, niin yhdistysten jäsenmaksuja on
jäänyt paljon maksamatta ja niitä yritetään nyt karhuta. Yhdistykset ovat tiedottaneet
yhdistysten toimista sähköposteilla, jäsenkirjeillä ja tekstiviesteillä. Petanque- ja
mölkkypelejä on joissakin yhdistyksissä jo käynnistetty ja joitakin matkoja ja teatteriesityksiä
on jo varattu. Kannelmäen Eläkkeensaajissa ollaan jo toteuttamassa linja-automatkaa.
Kesällä on suunnitteilla ulkoilmatapahtumia kuten etäjoogaa, jumppaa ja kävelylenkkejä.
Roihuvuoressa kesäkuun viimeisellä viikolla pidetään keveämpi kesäkokous, missä Eino Grön
laulaa ja Eveliina Heinäluoma juttelee vaalien tuloksesta. Syyskuussa on yhdistyksissä
tarkoitus aloittaa ihan normaali kerhotoiminta, mikäli koronatilanne se sallii.

2.

Toimikuntien raportit
Edunvalvontatoimikunta
Edunvalvontatoimikunta jatkaa toimenpiteitä ikäihmisten kohtuuhintaisen asumisen
saatavuuden edistämiseksi sekä tällaisten välimuotoisten asuntojen tuotannon ja
rakentamisen nopeuttamiseksi. Lisäksi edunvalvontatoimikunta valmistelee toimenpiteitä
eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi.
Koulutustoimikunta
Syksyn koulutusohjelma on näkyvissä piirin kotissivuilla tapahtumakalenterissa osoitteessa
https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri/. Tietoja koulutustilaisuuksien
ohjelmasta lähetetään erillisillä koulutustiedotteilla ja samat tiedot tulevat näkymään myös
tapahtumakalenterissa, kun koulutuksien sisällöstä on päätetty. Yhdistyksiä kehotetaan
lähettämään osallistujia TSL:n kotisivukoulutukseen Helsingissä 18.-19.10.2021.
Kurssin hinta on 80€.Tarkemmat tiedot löytyvät liiton kotisivuilta ja Jarkko Utriaiselta liitosta.
(jarkko.utriainen@ekl.fi).
Piirin oman koulutusohjelman mukaan 3.9.2021 järjestetään Käpylän Työväentalolla
”Tietotekniikka tutuksi”- kurssi, minkä tavoitteena on lisätä osallistujien tietoteknistä
osaamista ja valmiuksia. Tilaisuudessa ei tehdä koneilla töitä, vaan luentomateriaalit saa
mukaan, jotta niitä voi myöhemmin kerrata.
Viestintätoimikunta
Liitto järjestää viestintäkoulutusta etäkoulutuksena 15.9.2021 ja 12.10. 2021. Yhdistysten
tulee huolehtia siitä, että yhdistysten tiedottajat ja mahdolliset muut toimihenkilöt
osallistuvat näihin koulutuksiin.
Viestintätoimikunnan valmistelema piirin esitteen runko menee jatkokäsittelyyn
edunvalvontatoimikuntaan ja viestintätoimikunnan esittämät piirin koulutukseen liittyvät
esitykset käsitellään yhdessä koulutustoimikunnan kanssa.
Toimikuntien raportit julkaistaan jatkossa vain piirin hallituksen kotisivuilla eikä niitä jaeta
enää erikseen sähköpostilla.
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3.

Piirin 50-v tilaisuuden järjestelyt
Piirin 50-vuotisjuhla järjestetään syyskokouksen yhteydessä 26.11.2021 Kinaporissa. Ohjelma
kestää 2 tuntia ja sen jälkeen kahvitarjoilu kestää 1 tunnin.

4.

HEJ ry:n asiat
Selvitys 2020 kaupungin avustuksen käytöstä ja vuoden 2022 avustuksen hakeminen
voidaan tehdä kaupungille yhtä aikaa 30.9.2021 mennessä.
Yhdistysten tulee lähettää soteavustuksen käytöstä selvitys 9.9. mennessä piirin sihteerille.
Piiri lähettää yhteenvedon HEJ ry:lle. Sotevirastolle selvitys on tehtävä entiseen tapaan
30.9.2021 mennessä. Piirin hallitus käsittelee selvityksen ja hakemuksen 17.9.2021.
HEJ ry lähettää kesäkuun alkupuolella piirille saatekirjeen ja lomakkeen selvityksen tekemistä
varten. Kriteerit ovat pääosin entiset: tilavuokrat, tiedotuskulut (mahdolliset etäkokousten
kulut tiedotuskuluihin), henkilöstökulut, ystävätoiminta. Jos koronasta johtuen on muuta
toimintaa, niistä tehdään tarkempi selvitys. Piiri lähettää saatekirjeen ja lomakkeen edelleen
yhdistyksille täytettäväksi. Vuoden 2021 avustusten käyttöön kaupungilta ei ole tulossa uusia
ohjeita.
HEJ ry suunnittelee järjestävänsä lokakuussa keskustelu- ja tiedotustilaisuuden eläkeläisille
pankkiasioista Kinaporissa.

5.

Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvoston pöytäkirjat, kannanotot ja lausunnot ovat luettavissa Vanhusneuvoston
sivuilta (https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneuvosto/).

6.

Liiton hallituksen asiat ja liittokokousasiat
Helsingin piiristä lähes kaikki yhdistykset osallistuvat liittokokoukseen. Piirin edustajana toimii
Margit Isomäki, joka esittelee piirin asiat kokouksessa.
Piiri esittää, että Simo Paassilta jatkaisi hallituksen puheenjohtajana. Nykyinen valtuuston
puheenjohtaja Arja Ojala on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässään. Eira Väänänen PohjoisKarjalasta on tullut ehdokkaana esiin ja muitakin nimiä voi tulla esille. Valtuuston
varapuheenjohtajaksi ei esitetä mitään nimeä, mutta toivotaan valittavan olevan mies.
Valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi esitetään Raija Hukkamäki.

7.

Ansiomerkkihakemukset
Myönnettiin hopeiset ansiomerkit yhdistystensä esityksistä seuraaville henkilöille: Hillevi
Laukkonen ja Marja-Leena Pietarinen Helsingin Eläkkeensaajista ja Salme Alén, Marja-Liisa
Heiskanen, Taisto Hyrkäs, Vesa Katajikko, Hannele Marviala, Seija Natunen, Soile Nystén,
Paula Pehkonen ja Urho Puhakka Vuosaaren Eläkkeensaajista.

Veijo Lehto
puheenjohtaja
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Sarita Maja-Hellman
tiedottaja

