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Hallituksen kokous 13.5.2022  
 

1. Hallituksen kokouspäivät ja syyskokous syyskaudella 
Hallituksen kokouspäivät syyskaudelle 2022 on vahvistettu seuraavasti pe 9.9., pe 
14.10., pe 11.11. ja pe 9.12. kaikki klo 12.00-14.00, kokoustilassa Kertsi 4. Syyskokous 
on to 24.11.2022 klo 16.00-18.00, kokoustilassa Kertsi 1. 

Puheenjohtaja esitti toivomuksen kaikille yhdistyksille ja henkilöille, että kun vastataan 
piirin kyselyihin tai lähetetään ilmoittautumisia johonkin piirin tapahtumaan, niin ne tulee 
lähettää sille henkilölle, jolle ne on pyydetty lähettämään. 

2. Piirin esite 
Hyväksyttiin piirin esitteelle uusi esitetty malli ja päätettiin toteuttaa se mahdollisimman 
pian. Sihteeri ja tiedottaja hoitavat asiaa. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan  
saada esitettä jaettavaksi Hakaniemen toripäivillä 5.6.2022. 
 

3. Piirin yhdistysten koulutustilaisuus 30.9.2022 klo 10 – 15 (HUOM: AIKA) 
Piiri järjestää piirin ja yhdistysten yhteisen koulutustilaisuuden, jossa on tarkoitus 
tarkentaa niin piirin kuin yhdistysten strategisia tavoitteita. Yhdistysten osalta on myös 
hyvänä tavoitteena juuri tehty kysely tulevaisuustoimikunnalle, jota voidaan käyttää 
lähtökohtana. Koulutustilaisuudesta lähetetään erillinen koulutustiedote. 
 

4. Tietotekniikkakurssi 8.6.2022 
Liitto on tarjonnut piirille ilmaista tietotekniikkakoulutusta. Siihen on nyt ilmoittautunut 
12 henkeä eri yhdistyksistä (3 varalla). Ilmoittautuneille on lähetetty ennakkokysely, 
minkä tarkoituksena on kartoittaa kunkin osaamisen taso koulutuksen toteuttamista 
varten. Jarkko Utriainen on liitossa yhteyshenkilö. 
 

5. Koulutustoimikunnan puheenjohtajan nimeäminen 
Seppo Hölttä lopettaa koulutustoimikunnan puheenjohtajana, mutta jatkaa 
toimikunnassa. Sirpa Sarnasto nimettiin puheenjohtajaksi eli toimikunta jatkaa samalla 
kokoonpanolla. 
 

6. Toimikuntien raportit 

Edunvalvontatoimikunta 
Keskusteltiin tulevaisuuskyselyyn tulleista vastauksista. Vastauksia oli saatu 11 
yhdistykseltä. Päätettiin pyytää vielä niitä yhdistyksiä vastaamaan kyselyyn toukokuun 
loppuun mennessä, mitkä eivät ole vielä vastanneet. 

Lisäksi tehdään vielä uusi kysely, mihin vastaukset pyydetään myös toukokuun loppuun 
mennessä.  

Koulutustoimikunta 
Seminaariristeily onnistui hyvin. Seitsemän ilmoittautunutta jäi pois eli 41 oli paikalla 
Helsingin piiristä.   
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Viestintätoimikunta 
Uusi kotisivutyökalu on otettu piirissä ja joissakin piirin yhdistyksissä käyttöön. 
Kotisivutyökalun käyttöä on jatkossa tarkoitus kehittää yhdessä piirin ja yhdistysten 
kanssa ottamalla käyttöön yhteisesti hyviä toimintatapoja. Koska kahden päivän kurssi ei 
anna täysiä valmiuksia uusien kotisivujen päivittämiseen, piiri tulee jatkossa järjestämään 
yhdessä EKL:n kanssa yhteisiä viestintään liittyviä koulutustilaisuuksia. Niistä tiedotetaan 
erillisillä koulutustiedotteilla. 

Myös sosiaalisen median käyttöä viestinnässä on tarkoitus kehittää ja yhdistää 
sosiaalisen median viestintää kotisivujen kanssa. 

Eläkkeensaaja-lehteen kannattaa lähettää juttuja yhdistysten erilaisista juhlista ja muista 
tapahtumista. Ne voi lähettää piirin tiedottajalle osoitteella 
sarita.majahellman@gmail.com. Piirin tiedottaja huolehtii niiden viimeistelemisestä ja 
lähettämisestä Eläkkeensaaja-lehteen. 

Liikuntatoimikunta 
Kiljavan ulkoilupäivään on 64 lähtijää Helsingin piiristä, yhteensä 360 henkilöä. Ohjelma 
on monipuolinen. Muita liikuntatapahtumia ei tälle keväälle ole suunniteltu. 

Yhdistysten kokoamat liikuntasuoritukset ilmoitetaan 20.5. mennessä Raili Walleniukselle, 
joka ilmoittaa ne liittoon Marja Raitoharjulle 23.5. mennessä. 

7. Piirin 50-vuotis juhla 23.9.2022 klo 12-16  
Juhla pidetään Käpylän Työväentalossa, jonne mahtuu 140 henkilöä. Kutsutaan liiton 
puheenjohtaja ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja. Piiristä juhliin kutsutaan piirin hallitus 
ja 5 jäsentä / yhdistys. Osanottajilta ei peritä osanottomaksua vaan piiri maksaa 
tilaisuuden kustannukset. Kutsut lähetetään kesäkuun alkupuolella. 
 

8. Sotelautakunnan avustuspäätöksen jakoesitys yhdistyksille 
Jaosta yhdistyksille on tehty erilaisia vaihtoehtoja vuokrakulujen huomioimiseksi 
avustuksessa. Todettiin, että kaupungin avustussysteemi tullee muuttumaan ensi vuoden 
alusta, joten päätettiin tässä vaiheessa toimia vielä aiemman mallin mukaan.  
Jaossa on tänä vuonna 21 472 €. 

MESsillä on jäänyt viime vuoden avustusta käyttämättä. Yhdistysten yhdenmukaisen 
kohtelun toteuttamiseksi se tulee palauttaa piirille. 

9. Kotisivukoulutus 
Ensimmäinen kotisivukoulutus järjestettiin piirin yhdistyksille 19.- 20.4.2022. Sinne voitiin 
ottaa vain 12 henkilöä, joten 10 halukasta jäi ulkopuolelle. Uuden kotisivutyökalun 
käyttöönotosta on tehty päätös, joten tarvitaan ainakin toinen 2 päivän koulutus 
syyskuulle. Sen järjestämiseen voidaan hakea avustusta liitosta. Koulutustiedotteessa 
kerrotaan, että osallistujilla pitää olla yhdistystensä kotisivujen pääkäyttäjäoikeudet.  

 

Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
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