
1    Hallitustiedote 7/2021  1/2
  
 
 
 
Helsingin piiri   21.09.2021 
 
 

 
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi 
 

Hallituksen kokoukset 30.8.2021 ja 17.9.2021 
 

Helsingin vanhusneuvosto      
Hallituksen sähköpostikokouksessa 30.8.2021 piirin edustajaksi Helsingin vanhusneuvostoon nimettiin 
Lahja Sjöblom varajäsenenään Pertti Hyvärinen. Kehotettiin Lahja Sjöblomia ilmoittautumaan 
ehdokkaaksi 2 varapuheenjohtajaksi. Vanhusneuvoston toiminta alkaa 6.10.2021. 
 

 

Toimikuntien työn jatkosuunnitelmat 
Edunvalvontatoimikunta 

• Otetaan yhteys uusiin kaupunginvaltuutettuihin, erityisesti sote-lautakunnan jäseniin. 
• Eläkeläisköyhyys-asiassa jatketaan selvittelyä. 
• Esitteen tekstiä valmistellaan koko liiton puitteissa. 

 

Koulutustoimikunta 

• Jäsenyhdistyksille on tehty koulutuskysely edellisen kerran vuonna 2019. Uuden 
koulutussuunnitelman pohjaksi tehdään jäsenyhdistyksille uusi kysely. 

• Seuraavana on tulossa matkanvetäjien koulutus, talouskoulutus, piirin toimihenkilöpäivä, 
tietotekniikka tutuksi -koulutus (maksuton), yhdistysaktiivien päivät Rajaniemessä, kerho-
ohjaajien virikepäivä (yhdessä Uudenmaan piirin kanssa)  

• Liitto järjestää koulutusta vanhusneuvostojen jäsenille. 
 

Viestintätoimikunta 

• Piiri järjestää tietotekniikassa liiton koulutusta täydentävää koulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että 
yhdistykset ohjaavat jatkossa jäseniään ensisijaisesti liiton järjestämään tietotekniikan perus- ja 
jatkokoulutukseen. 

• Piiri järjestää jatkossa myös sosiaalisen median käytön koulutusta. Koulutus tähtää sosiaalisen 
median käyttöön yhdistysten ja piirin viestinnässä yhteisillä toimintatavoilla. 

• Pertti Turpeinen ja Esa Luomala nimettiin piirin moderaattoreiksi jatkossa järjestettävissä 
etäkokouksissa.  

Liikuntatoimikunta 

• Keväällä on tarkoitus järjestää liikuntapäivä Paloheinässä 14.2.2022. 
 

Syksyn kokousaikataulu  
Vahvistettiin seuraavat hallituksen kokouspäivät 15.10, 19.11, 17.12. ja syyskokous vahvistettiin 
pidettäväksi 26.11. klo 14-16 Kinaporin juhlasalissa.  

 

Piirin 50-v tilaisuuden järjestelyt 
Tarjoilu (kahvi, tee, kakku ja jotain suolaista) järjestetään salin etuosassa. Heikki Hiilamo on varmistanut 
tulemisensa pääpuhujaksi. Hanuristi Sami Majamäki tulee soittamaan ja laulattamaan. Yhdistysten tulee 
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ilmoittaa osallistujamääränsä 1.11.2021 mennessä osoitteella Kerttu Nurmisto 
kerttu.nurmisto@elisanet.fi tai puh. 050 358 0996. 

Jäsenhankintakampanjan tilanne. 
EKL:n jäsenmäärä on edelleen laskenut, kuten lähes kaikkien muidenkin eläkeläisjärjestöjen. 
Jäsenhankintakampanja jatkuu 15.11.2021 asti, koska jäseniä on nyt alkanut liittyä yhdistyksiin. 

Kaupungin sote-avustuksiin liittyvät asiat 
Päätettiin, että Helsingin piiri hakee vuodelle 2022 sote-avustusta 3 200 €. Selvitys piirin ja sen 
jäsenyhdistysten saaman sote-avustuksen käytöstä vuodelta 2020 (22031€) sekä yhteenveto uusista 
hakemuksista (31220€) päätettiin toimittaa välittömästi HEJ:lle.  

Piirin FB-sivujen käyttö 
Piirin kotisivut on piirin virallinen tiedotuskanava. Viestintä sosiaalisessa mediassa ei ole nk. virallista 
viestintää, vaan vapaamuotoista piirin yhteistyökuvioista, toiminnasta ja erilaisista tapahtumista 
kerrontaa ja keskustelua, mihin kaikki piirin Fb-ryhmään kuuluvat voivat osallistua. Sivuilla ei ole 
kuitenkaan tarkoitus julkaista piiriin kuulumattomien tahojen postauksia, elleivät ne liity eläkkeensaajien 
edunvalvontaan tai muuhun eläkkeensaajien toimintaan. Piirin tiedottaja valvoo piirin Facebook-sivujen 
käyttöä ja poistaa sivuilta sinne kuulumattomat henkilökohtaisille sivuille paremmin sopivat postaukset ja 
raportoi näistä puheenjohtajalle. 

Eläkkeensaaja-lehden tilanne 
Liiton hallitus käsitteli asiaa piirien sivujen osalta. Vastaisuudessa julkaistaan yksi sivu per piiri kerran 
vuodessa. Liittoon on palkattu viestinnän suunnittelijaksi Anneli Velho, joka toimii lisäksi lehden 
toimitussihteerinä. Lehden toimitusneuvoston roolia viestinnän kentässä on tarkoitus selkeyttää. 

HEJ ry:n asiat 

• Yhteistyötä Vanhusneuvoston kanssa pidetään tärkeänä.  
• Hyväksyttiin aloite: Maksuton uimahalli ja kuntosalin käyttö, ikäneuvola + 68-vuotiaille, jossa 

terveystarkastus 3 vuoden välein. Tämä lähetetty Sotelaitakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
ajanlautakunnan puheenjohtajalle Pentti Arajärvelle.  

• HSL:n uudistuksessa luodaan uusi lippujärjestelmä, joka perustuu mobiililaitteiden käyttöön. Tätä 
seurataan tarkasti. 

• HEJ pyysi jäsenistöltä kokemuksia terveysasemien toiminnasta, jotta saadaan tietoa 
keskusteluihin virkamiesten kanssa.  

• Pankkitapahtuman ajankohta (21.10) muuttuu tammikuulle, siitä ilmoitetaan myöhemmin. 

Liiton hallituksen asiat 

• Liiton 60-vuotisjuhla pidetään Joensuussa 15.-16.6.2022.  

• Veijo Lehto on ilmoittautunut 17.11.2021 pidettävään eläkeläisparlamenttiin sekä esittänyt Raija 
Hukkamäkeä HEJ:n varapuheenjohtajana osallistujaksi. 
 
 
 
Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
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