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Hallituksen kokous 12.3.2020     
      

1. Toimikuntien raportit  
Edunvalvontatoimikunta  
Edunvalvontatoimikunta on keskustelut Heka Oy:n asuntojen hakumenettelystä ja asukkaiden 
valintaperusteista ja siihen liittyen erityisesti päätöksenteon epäselvyydestä. Lahja Sjöblom on 
jatkossa yhteydessä Heka Oy:n asukasneuvontaan. Tavoitteena on, että asuntojen 
hakumenettely olisi selkeä ja päätöksenteon perusteet tiedossa. 
 
HSL:n lippujen hankintamaksuun vastauksena on ollut hankkia liput HSL:n toimipisteistä, joita  
on vain 3 kaupungissa ja tietojen mukaan Itäkeskuksen toimipistettä ollaan vielä lopettamassa. 
Myöskään alennuslippujen kellonaikojen muuttamiseen ei näytä olevan halukkuutta nykyisellä 
organisaatiolla. Vuonna 2020 on tulossa kyllä mahdollisuus ladata matkakortti netissä. Samoin 
rollaattoriasia ei näytä edistyvän millään lailla HSL:ssä. Piiri tukee HEJ ry:tä ja Vanhusneuvostoa 
HSL:n kanssa käytävissä keskusteluissa matkakorttiasiassa ja kellonaikojen poistamistavoitteissa 
sekä muissa esillä olevissa asioissa. 
 
Koulutustoimikunta 
Kerhonohjaajien virikepäivään osallistui Helsingistä 31 henkeä ja Uudenmaan piiristä 39 henkeä. 
Tukholman koulutusristeilyyn osallistui 40 helsinkiläistä ja 134 uusimaalaista. 
 
Liikuntatoimikunta 
Ulkoilupäivään 14.2.2020 osallistui yhteensä 41 henkeä, Helsingistä 35 ja Uudenmaan piiristä 6.  
 
Viestintätoimikunta 
Sosiaalisen median hyödyntäminen tulisi ottaa osaksi piirin ja sen yhdistysten normaalia 
toimintaa. Helsingin piirille on perustettu Facebook-ryhmä, missä tällä hetkellä on 139 henkilöä. 
Yhdistysten olisi tärkeää kertoa jäsenilleen, että liittyisivät piirin FB-ryhmään, jos ovat 
rekisteröityneitä Facebookiin. 
 

2. Kysely yhteisestä taloudenhoitajasta piiriin kuuluville yhdistyksille 
Päätettiin lähettää kysely yhdistyksille yhdistysten taloudenhoidosta ja kirjanpidosta. Vastaukset 
pyydetään 15.4.2020 mennessä puheenjohtajalle.  
 

3. Sote-avustusten jakautuminen piirin yhdistyksille 
HEJ ry on lähettänyt piirille kehotuksen tehdä selvitys kaupungin sote-lautakunnan myöntämän 
avustuksen käytöstä vuodelta 2019. Tätä varten piirin tulee kerätä jäsenjärjestöiltään tiedot 
avustuksen käytöstä ja lähettää yhteenveto annetulla lomakkeella HEJ ry:lle. 
 
Päätettiin pyytää yhdistysten tilinpäätökset (vain tuloslaskelma ja tase) vuodelta 2019 niiltä 
yhdistyksiltä, jotka ovat saaneet sote-viraston avustusta. Tilinpäätökset pyydetään lähettämään 
puheenjohtajalle 29.5.2020 mennessä. Selvitys avustusten käytöstä tulee toimittaa piirin 
sihteerille 15.4.2020 mennessä. 
Selvitys annetaan vaikka kevätkokous ei olisi käsitellyt tilinpäätöstä. 
   

4. Liikunnan haastekampanja 2020 
Yhdistykset toimittavat liikunnan haastekampanjaan liittyvät tiedot piiriin yhteyshenkilö Åke 
Hardenille sähköpostilla larsharden06@gmail.com. 
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5. Piirin ja yhdistysten kotisivujen kehittäminen 

Kotisivuohjelmaan sisältyvien jäsensivujen käyttöönottoa piirin sivuilla tulisi edistää. Jäsensivuja 
käytettäisiin piirin sisäiseen tiedottamiseen jäsenille ja julkiset sivut olisivat avoimet kaikille ja 
tarkoitetut lähinnä piirin ja sen yhdistysten toiminnan markkinointiin. Jäsensivuille kirjautuminen 
edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Piirin jäsensivuille pääsisivät yhdistysten 
toimihenkilöilmoituksissa piirille ilmoitetut toimihenkilöt ja ne piirin yhdistysten jäsenet, jotka 
haluaisivat päästä piirin jäsensivuille. 
 

6. HEJ ry:n asiat 
HEJ ry:n kevätkokouksessa 10.3.2020 HEJ ry:n puheenjohtajaksi valittiin Olavi J. Nieminen. 
Kevätkokouksessa käsiteltiin HSL:n asioita sekä Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden 
kehittämistä ikäihmisille. 
 
HEJ ry:llä on uudet kotisivut, mistä HEJ ry:n toimintaa voi seurata.  
https://helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/. 
 

7. Liiton hallituksen asiat 
Liiton hallituksen kokous oli 13.2.2020, missä käsiteltiin mm. jäsenhankintakampanjaa, Facebook-
kampanjaa, järjestöavustuksia, Tradekan tukirahan käyttöä koulutukseen ja järjestöpäiviä 9.-10-
9.2020. Vuodelta 2019 peruuntuneen risteilyn tilalle on tarkoitus järjestää uusi risteily, mutta 
ehkä vasta vuonna 2021. 
 

8. Ansiomerkkiasiat 
Myönnettiin Pasilan Eläkkeensaajille 15 hopeista ansiomerkkiä. 
 

9. Liiton jäsenhankintakampanja 2020 
Liitolta oli hankittu 50 kpl liivejä ja ne jaettiin kokoukseen osallistuneille yhdistyksille. Kaappiin jäi 
liivejä muille yhdistyksille ja niitä saa sieltä lähettämällä pyynnön sihteerille. 
 

10. Osallistuminen Hakaniemen maalaismarkkinoihin  
Edellisessä kokouksessa päätetty osallistuminen liivien kanssa 3.5.2020 Hakaniemen markkinoille 
vahvistettiin. 
 

11. Muut asiat 
Sihteeri ilmoitti, että piirin esitteet 500 kpl on saatu painosta ja osa esitteistä on Kinaporin 
kaapissa ja osa vielä sihteerin hallussa. 
 
 
Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   sihteeri 
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