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Hallituksen kokous 19.11.2021 

 

1. Aluksi 

Kokouksen aluksi hallitus onnitteli Matti Kaskenahoa, joka oli valittu Helsingin Sydänliiton 
hallitukseen.  

Puheenjohtaja kertoi, että Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt mm. eläkeläisjärjestöjen 
puheenjohtajia verkostotapaamiseen 15.12.2021. Piirin puheenjohtaja on saanut kutsun ja on 
mukaan ilmoittautunut. 

2. Liiton 60-vuotisjuhla  
Liiton 60-vuotisjuhla järjestetään 15.-16.6.2022 Joensuussa. Juhlapaketin hinta, johon kuuluu 
juhlaillallinen, keittomuonitus torilla ja Areenan juhlaohjelma, on 70 € maksettuna ennen 
18.3.2022. Hotellivaraukset pitää tehdä ajoissa. Suunnitellaan mahdollista yhteiskuljetusta. 
 

3. Piirin taloudenhoitaja vaihtuu 
Taloudenhoitaja Kerttu Nurmisto lopettaa tehtävässään ja hänen tilalleen hallitus nimesi 
taloudenhoitajaksi Pirjo Salon Helsingin Eläkkeensaajista vuoden 2022 alusta alkaen. 

 
4. Toimikunnat 

Edunvalvontatoimikunta on tavannut sote-viraston johtoa asiakasmaksuasiassa. Tilastotietoa 
haetuista asiakasmaksualennuksista ei ole. Ohjeita asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä 
jättämisestä saa oheisesta linkistä https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/a-
o/maksut/alentaminen-tai-perimatta-jattaminen/. Käykää tutustumassa. 

Todettiin, että Rajaniemessä järjestettäviin tilaisuuksiin ei saada mukaan helsinkiläisiä, vaan on 
ryhdyttävä järjestämään omia koulutustilaisuuksia Helsingissä. 

Piirissä aloitetaan strategian suunnittelu ja liittokokouksessa hyväksytyn tulevaissuunnitelman 
laadinta osana liiton tulevaisuussuunnitelmaa. 

Koulutustoimikunnan vetäjä Pertti Turpeinen lopettaa ja tilalle nimettiin Seppo Hölttä. 
Koulutussuunnitelmaan lisätään jatkossa yhdistysten hallituksille tietotekniikkakoulutusta sekä 
sosiaalisen median ja kotisivujen käytön koulutusta viestinnässä. 

Viestintätoimikunnan kaksi jäsentä osallistuivat liiton tiedottajille järjestämään kurssiin, mihin 
osallistui myös Valtion Eläkkeensaajien tiedottaja Helsingin piiristä. Koulutuksessa esiteltiin mm. 
hakukoneanalytiikkaa, kysymyksiä yhdistysviestinnästä, ryhmätöiden tekemistä Teamsissa ja 
verkkokirjoittamista.  

Liikuntatoimikunta järjestää 14.2.2022 ystävänpäivänä samantyyppinen liikuntatapahtuman 
kuin aiemminkin on järjestetty, jos korona sen sallii. 

Kiljavan syystapahtuma pidetään nyt toukokuussa 20.5.2022 yhteistyössä Uudenmaan piirin 
kanssa. 

5. Vuoden 2021 syyskokouksen koollekutsuminen 
Hallitus vahvisti syyskokouksen kokouskutsun, mikä julkaistiin välittömästi ja lähetettiin lisäksi 
entiseen tapaan sähköpostijakeluna. Esityksistä piirin hallitukseen tulee ilmoittaa piirin sihteeri 
Sissi Kähköselle mahdollisimman pian osoitteella kahkonen.sissi@gmail.com. 
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6. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022  
Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi piirikokoukselle ja julkaistavaksi 
piirikokouksen kokouskutsun yhteydessä. 

 
7. Piirin 50-vuotistilaisuuden järjestelyt 

Suunniteltua tilaisuutta 26.11.2021 ei voida pitää Kinaporissa koronatilanteen takia. Piirin 
juhlallinen tilaisuus on kuitenkin tarkoitus pitää keväällä ja siitä tiedotetaan erikseen. 

 
8. Palaute liittokokouksesta ja liittokokouksen päätökset 

Liittokokouksen valinnat piirin osalta menivät pääsääntöisesti hyvin, vaikka ei saatukaan 
tavoiteltua toisen varapuheenjohtajan paikkaa. 

Rajaniemi tuottaa liitolle tappiota ja palvelee vain pientä osaa liiton jäsenistöstä. Rajaniemen 
käyttö tulee jatkossa näkymään jäsenmaksujen nousuna. Puheenjohtaja Veijo Lehto vie 
Rajaniemen käyttöastetta ja kustannuksia koskevan asian EKL:n hallitukseen ja pyytää liiton 
toimistoa tekemään siitä erillisen selvityksen.  

Puheenvuoron piirin edustajana liittokokouksessa käyttivät Leena-Maija Tuominen viestinnästä, 
Vesa Katajikko Rajaniemen käytöstä ja Sissi Kähkönen liiton strategiasta ja painopisteistä. Sen 
lisäksi puheenvuoron käyttivät Irma Marttila, Irmeli Mäenpää ja Margit Isomäki. 

 
9. Piirin sääntöjen muuttaminen 

Hyväksyttiin piirin säännöiksi liittokokouksessa hyväksytyt PRH:n ennakkotarkistamat säännöt, 
mitkä esitetään syyskokouksen hyväksyttäviksi. 

 
10. HEJ ry:n asiat 

HEJ ry:n syyskokous on pidetty ja Mirja Arajärvi jatkaa puheenjohtajana. Toimintasuunnitelma 
painottuu hyvinvointisuunnitteluun Helsingin kaupungin kanssa. Suunnitelma valmistunee 4/22, 
mutta etukäteistietoa siitä ei ole saatu. Ikäohjelma liittyy siihen ja sitä tehdään yhteistyössä 
HUS:n kanssa sekä ainakin Vanhusneuvostoa kuullaan asiassa. Vanhusneuvosto ja HEJ ry hakevat 
asemaansa jo asioiden valmisteluvaiheessa eikä vain loppulausunnon antajina. HEJ ry teki kyselyn 
terveysasemien toiminnasta. HEJ esittää ikäihmisen neuvolan perustamista. Tämä kattaisi mm. 
ikäihmisten opastuksen ja kokonaisvaltaisen terveydenhuollon. 

Digipalvelujen käyttö on osalle ikäihmisistä ja joillekin muillekin ylivoimaista. Esitetään, että uusia 
digipalveluja suunniteltaessa tulee valmiiksi miettiä, miten palvelu on saavutettavissa muuten. 
Vaihtoehto pitäisi olla saatavana kaikissa jo olemassa olevissakin palveluissa. 

HSL:n helsinkiläisten hallitusedustajien kanssa järjestetään tapaaminen, jossa pyritään 
vaikuttamaan mm. siihen, että alennukset palautetaan kaikkiin lippuryhmiin, myös 
kertamaksuihin. Selvitetään muiden eurooppalaisten maiden käytäntöjä ikäihmisten lipuissa. 

Pankkitapaamiselle on varattu tilaisuus 20.1.2022 Kinaporista. Viisi pankkia on lupautunut 
tulemaan paikalle. Toteutumista ei vielä tiedetä. Selvitetään, miten koronapassia voidaan jatkossa 
käyttää palvelutaloissa pidettävissä tilaisuuksissa.  

Ikäohjelma on muuttunut muotoon” Ikäystävällinen Helsinki”. 

  

http://www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/


3    Hallitustiedote 9/2021  3/3 
 
 
 
Helsingin piiri    20.11.2021 
 
 

 
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi 
 

 

11. Liiton hallituksen asiat 
Tulevaisuustyöryhmän perustaminen hyväksyttiin liittokokouksessa. EKL:n hallitus käsittelee 
pikaisesti sen tehtäviä. Liittokokouksessa valitus uuden hallituksen ensimmäinen kokous pidetään 
9.11.2021. 

 
12. Vanhusneuvoston asiat 

Joulukuun kokous pidetään 8.12.2022 pormestari Juhana Vartiaisen tapaamisen 
mahdollistamiseksi. Sitä varten toimitetaan etukäteen hänelle asiat/esitettävät kysymykset. 

Työvaliokuntaa täydennettiin Marja Ruotsalaisella Pääkaupungin Omaishoitajat ry:stä. Jokaisella 
omaishoitajalla tulee olla henkilökohtainen tukihenkilö, ja jokaisen kotona on tehtävä kotikäynnit. 
Seniori-infon tulee osata neuvoa näissä asioissa. Lahja Sjöblom pyysi kyselemään yhdistyksissä, 
miten nämä käytännössä toteutuvat. Laittakaa asiat paperille, ja toimittakaa ne Lahjalle niin niitä 
on helpompi viedä eteenpäin. 

Asuntoasioista on otettu yhteyttä Hekaan. Kaupungin asuntoja voi hakea myös lomakkeella, joka 
lähetetään kotiin haluttaessa. Liikkeellä on ollut väärää tietoa siitä, että haku olisi mahdollinen 
vain netin kautta. 

Helsingin kaupungin Sote-alan asiakasportaalin kehittäminen on tärkeää, koska se pitää saada 
selkeäksi ja ymmärrettäväksi käyttäjälle. 

 
13. Seuraava kokous 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 17.12. klo 10.00 alkaen Kinaporin Kertsi 4:ssä. 
 
 

 

Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
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