
1    Hallitustiedote 10/2021 1/3 
 

 
  
Helsingin piiri   20.12.2021 
 
 

 
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi 
 

Hallituksen järjestäytymiskokous 17.12.2021  
 
1. Uudet säännöt voimassa 

Piirin uudet säännöt on vahvistettu syyskokouksessa, joten jatkossa piirissä toimitaan niiden mukaan. 
 

2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2022 
Piirin varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Raija Hukkamäki. Piirin taloudenhoitajaksi Kerttu 
Nurmiston jälkeen nimettiin Pirjo Salo. Kertulle annettiin kukkaset ja kiitokset erinomaisesti tehdystä 
työstä. Sihteeriksi nimettiin edelleen Sissi Kähkönen. Piirin tiedottajaksi nimettiin Sarita Maja-Hellman 
ja samalla päätettiin, että tiedottajan tehtävään kuuluu piirin kotisivujen ja niihin liittyvän 
toimihenkilörekisterin ylläpito ja rekisterin henkilötietolain mukaisena vastuuhenkilönä toimiminen. 
 

3. Edunvalvontatoimikunta 
Edunvalvontatoimikuntaan nimettiin Veijo Lehto (pj), Raija Hukkamäki, Lahja Sjöblom, Matti 
Kaskenaho ja Irma Marttila. Tarvittaessa ryhmää voidaan täydentää yhdellä uudella jäsenellä. 

 
4. Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikuntaan nimettiin Seppo Hölttä (pj), Eeva-Sisko Artell, Pertti Turpeinen ja Sirpa 
Sarnasto, jolta kysytään suostumus, koska ei ollut paikalla. 

 
5. Viestintätoimikunta 

Viestintätoimikuntaan nimettiin Sarita Maja-Hellman (pj), Markku Palmu ja Tuulikki Lepomäki-
Lahtinen, jolta pyydetään suostumus. 

 
6. Liikuntatoimikunta 

Liikuntatoimikuntaan nimettiin Pekka Korhonen (pj) ja Raili Wallenius. 
 

7. Yhteistyö Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa 
Edunvalvontatoimikunta on tavannut otsikossa mainitun yhdistyksen toiminnanjohtaja Marja 
Ruotsalaisen ja keskustellut häneen kanssaan huolestuttavasta omaishoidon ja palveluasumisen 
tilanteesta. Piiri saa ko. yhdistykseltä säännöllisesti tietoa heidän tavoitteistaan niin, että voidaan 
puhua samoista asioista. Omaishoidon yhtenäiset korvausperusteet valtakunnallisesti ovat yksi 
järkevä tavoite. Omaishoitajia ja palveluasumista tarvitaan lisää. Edunvalvontatoimikunta jatkaa 
asian käsittelyä. 
 

8. Piirin esite 
Piirin esitettä on tarkoitus uudistaa siten, että siitä tulisi nykyistä houkuttelevampi. Piirin ja 
yhdistysten esitteiden tarkoitus on herättää kiinnostusta EKL:n toimintaan ja saada uusia jäseniä 
piirin yhdistyksiin. Yhdistysten tehtävänä on jäsenhankinta ja piirin tehtävänä on lähinnä jäsenistön 
koulutus ja edunvalvonta, mitä piirin esitteessä tulee korostaa. 

 
9. Tulevaisuustoimikunnan perustaminen  

Liitokokouksen päätöksen perusteella liitto perustaa tulevaisuustoimikunnan. Jokainen piiri voi myös 
perustaa oman tulevaisuusvaliokunnan tukemaan omaa ja liiton yhteistä toimintaa. Helsingin piiri 
päätti perustaa toimikunnan ja sen valmistelemiseksi lähetetään kysely kaikille yhdistyksille. Siinä 
kysytään, mitä odotuksia, tarpeita ja toiveita yhdistyksillä on tulevaisuuden toiminnan suhteen. Sen 
jälkeen pidetään hallituksen suunnittelupäivä, jossa valmistetaan piirin visio ja strategia. 
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10. Vuoden 2021 vuosikertomuksen valmistelu 
Vuosikertomuksen liitteenä on aikaisemmin ollut tapahtumakalenteri, piirin yhdistysten jäsenet ja 
hallituksen jäsenet. Ko. vuoden toimintasuunnitelma voisi olla vuosikertomuksen jäsentelynä ja siinä 
voisi olla arviota, miten olemme onnistuneet toiminnassa. Tosin vuosi 2021 on ollut koronavuosi, 
joten toimintaa on ollut vähän. Tiedottaja laatii vuosikertomuksen alustavan version ja antaa sen 
edunvalvontatoimikunnalle edelleen valmisteltavaksi. 

 
11. Sote-lautakunnalta saatu avustus 

HEJ ry saanut sotelautakunnalta 62 000 € vuodelle 2022 ja tänä vuonna 55 000 €. HEJ ry käsittelee 
asiaa ja tekee päätöksen järjestöjen osuuksista. Kun piiriin tulee tieto saadusta avustussummasta, 
puheenjohtaja valmistelee sen jaon yhdistyksille. Yhdistyksiltä pyydetään puheenjohtajalle tositteet 
maksettavista vuokrista. 
 

12. HEJ ry:n asiat 
Uuden HSL:n hallituksen helsinkiläisten jäsenten tapaaminen oli marraskuussa. Käytiin positiivinen 
keskustelu, missä käytiin läpi matkakorttien säilyttämistä, lipun hintoja (riippuu jäsenkuntien 
subventaatiosta) ja rollaattorin käyttäjien kulkemisen maksuttomuutta.  

Tavoitteina on, että julkinen liikenne on helposti saavutettavissa, lipun hintoja alennetaan (kertalipun 
hinta -50 %), matkakorttien lataamisesta tehdään helpompaa ja lataamispaikkoja lisätään.  

HEJ:n toiminta on piristynyt viime aikoina ja siellä keskustellaan aktiivisesti ikäihmisten asioista ja 
niihin vaikuttamisesta. 

 

13. Liiton hallituksen asiat 
Hallituksen kokous oli 9.12.21. Ulla Pullola Hämeen piiristä valittiin varapuheenjohtajaksi, 
työvaliokuntaan valittiin Ulla Pullolan lisäksi Veijo Lehto ja Tarja Käpylä Pirkanmaan piiristä. 

Liiton henkilökunnan suunniteltu joulukuun lomautus peruttiin. Täyttä elämää Oy eli mm. Käpylän 
Työväentalo tuottivat tappiota. Veijo Lehto on vienyt Rajaniemen lomakeskusmuistion liiton 
hallitukseen ja siellä päätettiin tehdä kirjelmässä edellytetyt toimet eli selvitys. 

Esa Luomala selvittää piirin yhteiskuljetusmahdollisuudet liiton 60-vuotisjuhliin Joensuuhun. Jokainen 
yhdistys varaa itse osallistujiensa majoitukset. 

Jäsenhankintakampanjan aikana jäsenmäärä laski yli 5 000. Paras piiri, joka on onnistunut 
jäsenhankinnassa, palkittiin. Se oli ruotsinkielinen piiri, missä jäsenmäärä oli pieni. 

Tallink-Siljan ja EKL:n yhteistyö jatkuu edelleen vuosina 2022-2023. 

 

14. Vanhusneuvoston asiat 
Muistio 8.12 kokouksesta oli jaettu etukäteen hallituksen jäsenille. Pormestari Vartiainen oli 
kokouksessa paikalla ja hän oli paneutunut asiaan ja lupasi, että häneen saa uudelleen ottaa 
yhteyttä. Käytiin vilkas keskustelu vanhusneuvoston käsittelemistä asioista. Yhteisöasumisen nousi 
tärkeäksi aloitetussa muodossa ja myös asian tärkeydestä lähetettiin Hekalle terveiset piirin uuden 
taloudenhoitajan kautta. 
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15. Kevään kokoukset 2022 Kinaporissa 
Hallituksen kokouspäivät ovat:14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 13.05. Piirin kevätkokous pidetään 
Kinaporissa, Kertsi 1:ssä torstaina 24.03 alkaen klo 16.00. 
 

16. Eläkkeensaajalehti 
Eläkkeensaaja-lehden piirisivujen sisällön tuottamisessa on Helsingin vuoro 9.6.2021, mihin toivotaan 
yhdistyksiltä saatavan juttuja ja kuvia. Aineiston voi toimittaa osoitteella 
sarita.majahellman@gmail.com. 

 

17. Toimihenkilöilmoitukset ja piirikokousedustajien valtakirjat 
Vuoden 2022 toimihenkilöilmoitukset tulee toimittaa piirin sihteerille osoitteella 
kahkonen.sissi@gmail.com tai postitse Sissi Kähkönen, Hämeentie 107 B 44, 00560 Helsinki. 
Valtakirjapohja koneella täyttöä ja käsin täyttöä varten löytyy piirin kotisivuilta välilehdeltä 
Tietoa jäsenille/Asiakirjapohjat. 
 

Piiri toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022. 

 

 

Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
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