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Hallituksen kokous 16.4.2021 
 
Hallituksen kokous pidettiin etäkokouksena verkossa Teams-yhteydellä. Juha Viitanen liiton 
toimistosta toimi moderaattorina. 
 

 Syyskauden kokouspäivät 
Hallituksen kokoukset syyskaudella pidetään seuraavasti:17.9, 22.10, 12.11, 17.12 kaikki alkaen klo 10. 
Kokoukset pyritään pitämään Kinaporissa Kertsi 4:ssä. Kokouspäivät julkaistaan piirin kotisivujen 
tapahtumakalenterissa. 
Piirin syyskokous pidetään 26.11.2021 ja samassa yhteydessä pidetään myös piirin 50-vuotisjuhla. 
 
Toimikuntien raportit 
Edunvalvontatoimikunta kokoontuu huhti-toukokuun aikana. 

 
Koulutustoimikunta 
Kaikki koulutukset siirtyvät syksyyn ja niistä tiedotetaan erillisellä koulutustiedotteella. 
Tietotekniikka tutuksi kurssi pidetään Käpylän Työväentalolla 3.9.2021, mikäli korona suo. 
Kouluttajana toimii Heimo Lindgren. 
 
Viestintätoimikunta 
Käsiteltiin viestintätoimikunnan esitys hallitukselle. Viestintätoimikunta jatkaa piirin esitteen 
suunnittelua keskittymällä esitteen sisältöön. Esitettä ei enää laadita vuosittain nimilistoineen. Esitettä 
pidettiin tärkeänä myös siksi, että eläkeläisjärjestöjen jäsenmäärä menossa huonoon suuntaan. Muun 
viestinnän kehittämisen osalta hallitukselle tuodaan esitykseen perustuvia yksilöidympiä toimenpide-
esityksiä.  

 
Piirin yhdistysten digiosaamisen tilanne 
Hallitus totesi, että digiosaamisen taso yhdistyksissä on aika heikkoa. Moderaattorikoulutusta tarvitaan, 
samoin esim. koulutusta hallitusten jäsenille. Esitettiin, että järjestetään sekä moderaattorikoulutusta 
että esim. kokoukseen osallistumisen koulutusta, johon osallistuu jo jonkin verran digitaitoja omaavia 
henkilöitä. EKL:kin järjestää loistavia kursseja. Pitäisi kouluttaa myös kirjanpidosta innostuneita 
henkilöitä korostaen, että kirjanpito on helppoa ja yksinkertaista. Todettiin, että peruskursseja on esim. 
TSL:n järjestäminä. Siellä on koulutukselle asianmukaiset tilat ja kaikille osallistujille samanlaiset koneet 
ja tämä vaihtoehto on selvitettävä. Pitää huomioida, että hyväkään koulutus ei auta, jos ei heti 
koulutuksen jälkeen käytetä saatuja oppeja. Valtakunnallinen Verkosta virtaa -verkkokoulutus alkaa 
ensi viikolla ja siihen on ilmoittautunut vain yksi osallistuja Helsingistä, mutta vielä ehtii mukaan. 
Todettiin, että viestintä- ja koulutustoimikunnat miettivät yhdessä tarvittavia digikoulutuksia.  
 
HEJ ry:n asiat 
Merkittiin, että kevätkokous on ensi viikolla. HEJ:n sivut löytyvät linkistä 
https://helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/. 
 
Vanhusneuvoston asiat 
Seuraava kokous on ensi viikolla ja siellä käsitellään mm. senioriasumista. Valtuustokausi loppuu 
30.7.2021 ja uusi valtuusto aloittaa 1.8.2021. Vanhusneuvoston asiat löytyvät verkosta linkistä  
https://www.hel.fi/kanslia/yhdenvertainenhelsinki-fi/vanhusneuvosto/ 
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Liiton hallituksen asiat 
Hallitus päätti, että liittokokoukselle tulleet esitykset kootaan kirjaseksi. Liittokokoukseen tulee myös 
esitys sääntöuudistuksesta. EKL:n seuraava jatkoliittokokous pidetään Turussa 3.- 4.11.2021. 
Kokous- ja yöpymistilat ovat löytyneet ja kutsut tulevat lähiaikoina. 
 
Piirin esitykset liittokokoukseen 

• varsinaiseksi jäseneksi liiton hallitukseen esitetään piirin puheenjohtaja Veijo Lehto ja 
varajäseneksi sihteeri Sissi Kähkönen, 

• Menettelytapavaliokuntaan esitetään Lahja Sjöblom, 
• Julkilausumavaliokuntaan esitetään Leena-Maija Tuominen. 
• Vaalivaliokuntaan esitetään Irma Marttila ja varajäseneksi Matti Kaskenaho,  
• Valtuuston varsinaiseksi jäseneksi esitetään Raija Hukkamäki, 1. varajäseneksi Irma Marttila, 2. 

varajäseneksi Lahja Sjöblom ja varsinaiseksi jäseneksi Pertti Turpeinen, 1. varajäseneksi 
Hannele Marviala ja 2. varajäseneksi Esa Luomala ja  

• piirin edustajaksi ja varaedustajaksi liittokokoukseen esitetään Margit Isomäki ja varaedustajaksi 
Lillian Kulmala. 

Hopeiset ansiomerkit 
Myönnettiin hopeiset ansiomerkit seuraaville Roihuvuoren Eläkkeensaajien jäsenille: Inkeri Moilanen, 
Salme Männistö, Paavo Salakka ja Lillian Kulmala. Liiton ansiomerkkikäytäntö on muuttunut ja nyt lasku 
ja merkit tulevat piirille, joka laskuttaa yhdistystä. Ennen lasku ja merkit lähetettiin suoraan 
yhdistykselle. 
 
 
Yhdistysten vuosijuhlia 

• Helsingin Eläkkeensaajat 60v, perustettu 1961 
• Maunulan Seudun Eläkkeensaajat 50v, perustettu 1971  
• Me Eläkkeensaajat MES ry 30v, perustettu 1991  
• Oulunkylän Eläkkeensaajat 40v, perustettu 1981 
• Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry 50 v, perustettu 1971 (juhla 18.9.)  

• Vuosaaren Eläkkeensaajat ry 40v, perustettu 1981 (juhla 30.11) 
• Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen Torstai-Iltapäiväkerho ry 55 v, perustettu 1965  
• EKL Helsingin piiri 50v, 1971 (juhla 26.11) 
• Pasilan Eläkkeensaajat, perustettu 1977, juhla vuodelta 2020 pitämättä 
• Torstaikerhon 55-vuotisjuhla  

 

 Eläkkeensaajalehti 
Seuraavassa Eläkkeensaajalehdessä on Helsingin piirin sivut. Sivuille on lähetetty kiitettävästi aineistoa. 
 
 
 
Veijo Lehto    Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   tiedottaja 
 
 


