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Hallituksen kokous 12.3.2021 
 
Hallituksen kokous pidettiin etäkokouksena verkossa Teams-yhteydellä. Juha Viitanen liiton toimistosta toimi 
moderaattorina ja kokous onnistui teknisesti oikein hyvin. Kokouksessa päätettiin hyvien kokemusten 
perusteella myös kevätpiirikokouksen pitämisestä etäkokouksena. Liiton valtuuston kokous pidetään 
sähköpostikokouksena. 
 
Yhdistysten kevätkokousten pitäminen 
Kevätkokousten pitämisessä parhaana vaihtoehtona nähtiin se, että kokous avataan ja rutiinien lisäksi 
käsitellään vain liittokokousedustajien valinta ja sen jälkeen kokous keskeytetään. Sähköpostikutsujen lisäksi 
kokouksen voi kutsua koolle myös lähettämällä tekstiviestin puhelimeen niille, joilla ei ole sähköpostia. 
Esimerkiksi, jos on käytössä Yhdistysavaimen kotisivujen jäsenrekisteri, sieltä tekstiviestien lähettäminen on 
helppoa samoin kuin kirjeidenkin lähettäminen. Jäsenille voi myös soittaa ja kertoa kokouksesta. 

 
Tiedottajan ja sihteerin tehtävät 2021 
Sissi Kähkönen Pasilan Eläkkeensaajista valittiin piirin sihteeriksi tälle vuodelle. Sarita Maja-Hellman nimettiin 
tiedottajaksi jatkamaan tiedottajan tehtävissä. Tiedottajan rooli tulee jatkossa nousemaan erityisen tärkeäksi 
niin yhdistyksissä, piirissä kuin liitossakin. 

 
Toimikuntien raportit 
Edunvalvontatoimikunta kokoontuu lähiaikoina. 

 
Koulutustoimikunta 
Todettiin, että koulutus ei ole koronatilanteesta johtuen lähtenyt liikkeelle, vaan kaikki kevääksi suunniteltu 
toiminta näyttää siirtyvän syksyyn. 
 
Viestintätoimikunta 
Viestintätoimikuntaan on nimetty aiemmin Sarita Maja-Hellman ja Tuulikki Lepomäki-Lahtinen. Nyt 
toimikuntaa täydennettiin, koska Markku Palmu oli lupautunut tehtävään, joten hänet valittiin. Viestinnän 
kehittäminen on tärkeää. Etenkin digi-osaamista viestinnässä tulee vahvistaa kuitenkaan unohtamatta niitä 
henkilöitä, joilla ei ole esim. välineitä digiviestinnän vastaanottamiseen. Tässä kannattaa edelleen ottaa 
huomioon se, että Yhdistysavaimen kotisivun jäsenrekisteri palvelee erinomaisesti myös tekstiviestien ja 
kirjeiden lähettämisessä. Viestinnässä pitäisi vaan ottaa käyttöön näitä uusia välineitä. 
 
Liikuntatoimikunta 
Todettiin, että liiton liikuntahaastekampanja on menossa ja Arja Korhonen, arja.korhonen@gmail.com 
vastaanottaa ilmoitukset siihen osallistujilta. 

 
Piirin kevätkokouksen 2021 koollekutsuminen 
Kokous pidetään perjantaina 26.3. klo 12.00 etäkokouksena. Kokousasiakirjat on lähetetty kaikille 
piirikokouksen varsinaisille ja varajäsenille ja ne on julkaistu kotisivujen uutispalstalla, missä ne ovat 
piirikokoukseen asti. Sen jälkeen ne löytyvät arkistoituina kotisivujen välilehdeltä Tietoa jäsenille alakohdasta 
Kevät – ja syyskokousasiakirjat. 
 
Kokoukseen tulee piirikokousedustajien ilmoittautua 23.3.2021 mennessä osoitteella 
sarita.majahellman@gmail.com. Toivottavaa on kokouksen teknisistä edellytyksistä johtuen, että kokoukseen 
osallistuvat vain varsinaiset edustajat tai heidän estyneenä ollessaan varaedustajat. Kokouksen virkailijoiden 
ja asiantuntijoiden lisäksi muita seuraajia kokouksessa ei tarvita. Kokoukseen ilmoittautuneille järjestetään  
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harjoituskokous 25.3.2021 klo 9.30. Juha Viitanen liiton toimistosta lähettää molempiin kokouksiin linkin, 
minkä avaamalla kokoukseen voi kirjautua. 
 
Kaupungin avustusten jakaminen 
Vahvistettiin liitteenä oleva edunvalvontatoimikunnan esitys kaupungin avustusten jakamiseksi. 
Taloudenhoitaja ilmoitti, että puolet avustussummasta maksetaan keväällä ja puolet syksyllä.  
 
HEJ ry:n asiat 
HEJ:n kevätkokous pidetään 21.4.2021 Teams-kokouksena. Valittiin Irma Marttila edustajaksi. 
 
Vanhusneuvoston asiat 
Työvaliokunnan kokous oli 12.3.2021 ja siinä käsiteltiin mm. kasvatus- ja rokotusasioita, HSL:n lippuasioita, 
kirjaston käyttöä ja senioriasumiseen liittyviä asioita. 
 
Liiton hallituksen asiat 
Aloitteita liittokokoukseen oli tullut 16 kpl, joihin annettiin vastaukset 11.3.2021 kokouksessa. Esitykset 
liittokokouksen puheenjohtajiksi ja sihteereiksi liiton osalta ovat seuraavat: menettelytapavaliokuntaan 
esitetään Aarno Järvinen, sihteeriksi Timo Kokko, vaalivaliokuntaan esitetään Rauno Kousa, sihteeriksi Marja 
Raitoharju ja julkilausumavaliokuntaan Ulla Pullola, sihteeriksi Ulla Vallinsalo 
 
Ennakkoilmoitus liittokokouksesta 
EKL:n seuraava liittokokous pidetään Turussa 9.- 10.6.2021 
Liittokokous avataan 9.6.2021 Teams-kokouksena ja sitä jatketaan myöhemmin ilmoitettavana aikana, ehkä 
loka-marraskuussa. Kaikki päivämäärät, jotka on ilmoitettu, pitävät edelleen paikkansa ja niitä on 
noudatettava. 
 
Liiton kunniajäseneksi päätettiin esittää Kerttu Nurmistoa Kannelmäen Eläkkeensaajista. 
 
 
 
 
 
Veijo Lehto    Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
 
 


