21

Hallitustiedote 1/2022

Helsingin piiri

16.1.2022

1/2

Hallituksen kokous 14.1.2022
Piirin hallitus kokoontui koronaepidemian pahentumisen johdosta tietoverkossa Teams-ohjelman avulla
14.1.2022. Myös seuraava hallituksen kokous pidetään aikaisemmin ilmoitetusta poiketen tietoverkossa,
koska Kinaporin seniorikeskus on helmikuun ajan suljettuna. Hallitus käsitteli kokouksessaan seuraavia
asioita:
1.
Piirin sihteeritilanne vuoden 2022 alusta
Piirin sihteeri Sissi Kähkönen on tällä hetkellä toistaiseksi myös Eläkkeensaajien Keskusliiton
(EKL) hallinnon assistentti, mutta hoitaa sen lisäksi myös piirin sihteerin tehtävät.
2.
Piirin sääntöjen tilanne
Piirin uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa (PHR).
3.
Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja allekirjoittaminen
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja sovittiin sen allekirjoittamisen sijaan tilinpäätöksen
yhteyteen liitettävästä oikeaksi todistetusta pöytäkirjanotteesta, koska hallituksen kokous
pidettiin verkossa ja koronatilanteesta johtuen fyysisen allekirjoittamisen järjestäminen ei
välttämättä olisi ollut terveysturvallista.
4.
Vuoden 2021 vuosikertomuksen valmistelu
Käsiteltiin kokoukselle esitetty vuosikertomus muutamin muutoksin ja täsmennyksin.
Vuosikertomus liitteineen vahvistetaan kevätkokouksen päätettäväksi tässä kokouksessa tehdyillä
tarkennuksilla seuraavassa hallituksen kokouksessa
5.
Sote-lautakunnan kokouksen 14.12.2021 käsittely avustuksista
HEJ ry:n saama avustus vuodelle 2022 on 62 000 €:n suuruinen, minkä jaosta jäsenjärjestöille
HEJ ry päättää ja piiri jakaa sen jälkeen saamansa summan edelleen jäsenyhdistyksilleen, mitkä
ovat avustusta hakeneet.
6.
Helsingin ja Uudenmaan piirien Tukholman opintomatka
Päätettiin, että Helsingin piiri ei osallistu opintomatkalle tässä koronatilanteessa. Seppo Hölttä
ilmoittaa asiasta Uudenmaan piirille. Selvitellään opintomatkan mahdollista siirtoa syksyyn.
7.
Osallistuminen kotisivujen jatkokurssille
Päätettiin, että piirin tiedottaja voi osallistua piirin kustannuksella (80€) kotisivujen jatkokurssille
27.-28.4.2022. Käytiin keskustelua siitä, pitäisikö piirin ja myös yhdistysten siirtyä käyttämään
uutta kotisivuohjelmaa. Yhdistysten halukkuutta siirtoon selvitetään ja koulutustoimikunta voi
järjestää syksyllä kaikille halukkaille piirin yhdistyksille peruskoulutuksen siirtymisestä uuteen
kotisivuohjelmaan.
8.
Liiton 60-v juhlat
Esa Luomala jakoi tekemänsä selvityksen osallistumiskustannuksista bussilla ja junalla.
Yhdistyksille tehdään kysely, paljonko jäseniä on mahdollisesti lähdössä ja millä kulkuvälineellä
he mieluiten kulkevat. Ongelmana on, että yhdistykset eivät nyt pääse kysymään
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osallistumisesta, kun fyysisiä kokouksia ei ole. Sähköpostikysely on kuitenkin osalle jäsenistä
mahdollista. Hotelleissa on ennakkovaraajan etu 18.3.2022 asti. Hotellit kannattaa varata
nopeasti. Esa Luomala tekee kyselyn, jonka sihteeri lähettää yhdistysten puheenjohtajille.
Vastaukset pyydetään 10.2.2022 mennessä ja Esa Luomala tekee seuraavaan hallituksen
kokoukseen yhteenvedon vastauksista.
9.
HEJ ry:n asiat
Virallista asiakirjaa Sote-avustuspäätöksestä ei vielä ole saatu. Pihlajasaaren retkeä valmistellaan
toteutettavaksi kesäkuun alkupuolella ja siihen anotaan rahaa kaupungilta. Pankkipalvelu- ja HSL
tilaisuudet järjestetään koronatilanteen helpottaessa. Pankkipalveluja käsittelevä tilaisuus on
suunniteltu pidettäväksi to 7.4.2022 klo 12.30 - 14.00. Raija Hukkamäki on HEJ:n
työvaliokunnassa.
10. Liiton hallituksen asiat
Seuraava hallituksen kokous pidetään 3.2.2022 ja työvaliokunta kokoontuu 27.1.2022.
11. Vanhusneuvoston asiat
Merkittiin tiedoksi 12.1.2022 pidetty vanhusneuvoston Teams-kokous. Vanhusneuvoston
asiakirjat julkaistaan tietoverkossa ja siellä niihin voi tutustua. Sivuille pääsee oheisesta linkistä
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneuvosto/.
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