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Hallituksen kokous 11.3.2022
1. Piirin 50-vuotisjuhlien järjestäminen
Piirin 50-vuotisjuhlat jouduttiin syksyllä perumaan koronan tautitilanteen johdosta ja silloin
sovittiin vastaavan juhlatilaisuuden järjestämisestä keväällä. Päätettiin, että tilaisuuden
järjestämistä touko- kesäkuulle valmistellaan työryhmässä, mihin nimettiin Eeva-Sisko Artell, Esa
Luomala, Matti Kaskenaho ja Irma Marttila.
2. Talousasiat
Piirin tilinkäyttö- ja pankkikorttioikeudet ovat siirtyneet piirin uudelle taloudenhoitajalle
(Pirjo Salo).
3. Toimikunnat
Koulutustoimikunta
Piirin strategiassa todetaan, että piirin koulutus täydentää liiton koulutusta. Koulutusta
suunniteltaessa on tärkeää päättää, milloin osallistutaan liiton järjestämään koulutukseen ja
milloin järjestetään koulutusta itse.
Liitto järjestää verkostavirtaa- hankkeessa verkkokoulutuksena vertaisopastajien peruskoulutusta,
mikä alkaa verkossa 31.3.2022. Katso koulutuksesta tarkemmin verkostavirtaa kotisivuilta tästä
linkistä: https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/valtakunnallinen-peruskoulutus-v/.
Lisäkoulutuksia järjestetään pyynnöstä.
Liitto järjestää 17.3.2022 klo 14.00- 17.00 koulutusta Päivälehden museossa Helsingissä. Katso
tarkemmin tästä linkistä: https://www.verkostavirtaa.fi/ajankohtaista/.
Viestintätoimikunta
Tiedottajan tekemän ”Askelmerkit kotisivujen käytön ja viestinnän kehittämiseen” pohjalta käytiin
vilkas keskustelu ja todettiin, että tähän tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota. Juha Viitanen
liitosta kertoi, että mielellään tullaan Helsingin yhdistysten tapaamisiin kertomaan verkostavirtaa
-koulutuksesta ja pidetään vaikka joku tarpeellinen tietoisku, koska nykyaikainen viestintä
edellyttää laajaa tietotekniikan osaamista, mitä verkostavirtaa hankkeessa koulutetaan.
Liikuntatoimikunta
Virkistyspäivä järjestetään Kiljavalla 20.5.2022. Tarkempaa tietoa virkistyspäivän ohjelmasta saat
piirin kotisivuilta oheisesta linkistä:
https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/@Bin/275799/Kiljava%2020.5.2022.pdf. Helsingin piiri
laatii asiasta erillisen tiedotteen, koska piiri järjestää bussikuljetuksen, minkä kustannus lisätään
Hotel Kiljavan perimään hintaan. Asiasta tiedotetaan tarkemmin huhtikuussa, mutta päivän voit
jo nyt varata kalenteriin.
4. Piirin kevätkokouksen kokouskutsu
Piiriin kevätkokouskutsu julkaistiin heti hallituksen kokouksen jälkeen 11.3.2022.
Kevätkokouskutsuun ja muuhun kokousaineistoon voi tutustua oheisesta linkistä:
https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/?x118281=275701
5. Sotelautakunnan avustuspäätös
Helsingin kaupungilta on saatu HEJ:n jakamana avustuksena 21 472 € eli n. 30 % vähemmän
kuin anottiin. Nyt vuokriin menisi yli 15 500 € eli muuhun toimintaan ei jäisi kuin rippeitä. Pitää
tehdä joku uusi ratkaisu, millä tavalla tässä tilanteessa asiaan suhtaudutaan. Päätettiin, että Veijo
Lehto ja Esa Luomala valmistelevat asian seuraavaan kokoukseen.
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Taloudenhoitaja totesi, että Hekan talotoimikunnat eivät saa periä vuokria. Jos Heka perii
vuokria, siitä tulee antaa tieto taloudenhoitajalle.
6. Soteselvitykset 2021
Piirin taloudenhoitaja Pirjo Salo tekee selvityksen piirin osalta ja yhdistykset lähettävät omat
selvityksensä piirin tiedottaja Sarita Maja-Hellmanille 25.3.2022 mennessä s-postiin osoitteella
sarita.majahellman@gmail.com tai postittamalla kotiin osoitteella Sarita Maja-Hellman,
Koukkusaarentie 22, 00980 Helsinki. Vielä yhdistyksille huomautetaan, että selvitys annetaan
vain siitä rahamäärästä, mitä avustusta on saatu.
7. Helsingin ja Uudenmaan piirien Tukholman opintomatka
Helsingin piiristä on 27 ilmoittautunut, mutta puuttuu vielä ilmoituksia yhdistyksiltä (Vuosaaresta
tulossa lisää 17 henkilöä). Puheenjohtaja Veijo Lehto pitää tilaisuuden tervehdyspuheen. Seppo
Hölttä on satamassa jakamassa liput, mutta ei osallistu matkalle.
8. Kotisivukoulutus
Koulutusaika on 19.–20.4.2022. Tiedottaja lähettää yhdistyksille kyselyn siitä, mitkä yhdistykset
ovat kiinnostuneita osallistumaan koulutustilaisuuteen, johon voi nyt aluksi osallistua 6 yhdistystä
siten, että kustakin yhdistyksestä koulutukseen osallistuu kaksi henkilöä. Koulutuksesta
lähetetään vielä erillinen koulutustiedote.
9. Liiton 60-v juhlat
Osallistumisrannekkeita on varattu vasta noin 250 ihmiselle, yöpymisiä noin 500 henkilölle.
Toivotaan, että Helsingin yhdistyksistä lähdettäisiin kesäretkelle Joensuuhun, jossa on luvassa
letkeää ohjelmaa. Uudeltamaalta ei ole tullut vastausta bussin vuokraamisesta
yhteiskuljetukseen. Todettiin, että juna on hyvä vaihtoehto matkustamiseen.
10. HEJ ry:n asiat
HEJ:n kevätkokous pidetään 17.3.2022 Piirin edustajaksi nimettiin Irma Marttila. Sote-toimialan
johtaja Juha Jolkkonen pitää alustuksen sote-uudistuksesta ja terveyskeskustoiminnasta.
HEJ ry on lähettänyt kirjeen katujen huonosta talvikunnossapidosta apulaispormestari Anni
Sinnemäelle.
Vanhusneuvoston ja HEJ:n tapaaminen järjestetään 4.5.2022 ja pyritään näiden
organisaatioiden säännölliseen yhteydenpitoon. Yhteisiä asioita ovat mm. sote-palvelut, HSL ja
ikäihmisten asuminen
Pankkitapahtuma järjestetään 7.4. klo 12.30–15., Markku Koponen Finanssivalvonnasta alustaa.
Pidetään paneelikeskustelu, johon on kutsuttu viisi pankkia.
11. Liiton hallituksen asiat
Liiton vuosikertomus ja tilinpäätös on vahvistettu esitettäväksi valtuustolle. STEAn tarkastus on
viikolla 12. Avustusten sanallinen raportointi on tärkeää, koska niitä todellakin tarkastetaan.
Helsingin piirin vaatima selvitys Rajaniemen käytöstä tehdään kesäkuun hallitukseen.
12. Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvosto on kokoontunut 9.3.2022. Vanhusneuvoston toimintaan voi tutustua
vanhusneuvoston nettisivuilla oheisesta linkistä: https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneuvosto/
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