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Hallituksen kokous 13.2.2020  
 

1. Toimikuntien raportit  
Edunvalvontatoimikunta 
Merkittiin tiedoksi Seija Meripaasin kanssa käyty neuvottelu, missä mukana oli myös uusi 
asiakasmaksupäällikkö Ulla Hautamäki. Keskustelu oli asiallinen ja auttaa asioiden eteenpäin 
viemisessä. 
 
Merkittiin tiedoksi 20.4.2020 klo 15 - 17 Kinapori, Kertsi 1 ”Helsingin eläkeläisköyhyys” 
keskustelutilaisuuden valmisteluvaihe.  

 
Koulutustoimikunta 
Merkittiin tiedoksi esityslistan liitteenä ollut koulutustoimikunnan koulutusraportti 13.2.2020.  
 
Liikuntatoimikunta 
Merkittiin tiedoksi, että liikuntatoimikunnan järjestämään liikuntatapahtumaan Paloheinässä on 
ilmoittautunut Helsingin ja Uudenmaan piireistä yhteensä 20 henkeä. 
 
Viestintätoimikunta 
Viestintätoimikunta on omalta osaltaan kehittänyt piirin viestintää ylläpitämällä kotisivujen 
lisäksi piirin Facebook-ryhmää, missä tällä hetkellä on 117 jäsentä. Viestintätoimikunta toivoo, 
että yhdistykset kotisivujen ylläpidon lisäksi panostaisivat sosiaalisen median käyttöön ja 
kehottaisivat yhdistyksen Facebook-käyttäjiä liittymään piirin Facebook-ryhmään. 
Viestintätoimikunta valmistelee yhdessä koulutustoimikunnan kanssa piirille järjestettävää 
viestintäkoulutusta. 

 
2. HEJ ry:n ilmoitus Sote-avustuksesta 

Merkittiin tiedoksi, että HEJ ry:n ilmoituksen mukaan EKL:n Helsingin piirin osuus Sote-
avustuksesta on 21.343€. Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen jako yhdistyksille 
jätettiin pöydälle. 
 

3. Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely 
Hyväksyttiin piirin vuosikertomus liitteineen sekä tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019 
esitettäväksi kevätkokoukselle. 

 
4. Yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen koollekutsuminen 

Vahvistettiin kevätkokouksen kokouskutsu ja esityslista kevätkokouksen koolle kutsumista 
varten. Kokousasiakirjat ilman tilinpäätösasiakirjoja löytyvät tapahtumakalenterista oheisesta 
linkistä https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri-2020/?x218606=242453. 
Kokouskutsu ja kokousasiakirjat lähetetään hyvissä ajoin ennen piirikokousta kaikille niille 
piirikokousedustajille, mitkä ovat ilmoittaneet piirille toimivan sähköpostiosoitteen. Yhdistysten 
asiana on toimittaa kokousasiakirjat edelleen niille piirikokousedustajille, joilla ei ole toimivaa 
sähköpostiosoitetta. 

5. EKL:n liikunnan haastekampanja 1.3.-30.4.2020 
Tietoa ja ohjeita haastekampanjasta saa liiton kotisivuilta oheisesta linkistä  
https://www.ekl.fi/jasenille/liikunnan-haastekampanja/. Sieltä saa tulostettua liikuntakortteja 
tai voi ottaa käyttöön sähköisen kortin tietojen keräämiseen. 

http://www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/
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Piirin yhdistysten liikuntavastaavat palauttavat jäseniltä saamansa tiedot kootusti piirin 
liikuntatoimikunnalle 10.5.2020 mennessä. Yhdistyksiltä annetuiksi tiedoiksi riittävät 
haastekampanjan osallistujien ja suorituskertojen määrä. 

Piirin liikuntatoimikunnan yhteyshenkilönä toimii Åke Harden puh. 050 569 2246 tai 
larsharden06@gmail.com. Piiri toimittaa haastekampanjan koosteet liittoon Marja Raitoharjulle 
25.5.2020 mennessä. 

Kampanjan valtakunnalliset tulokset julkaistaan kesäkuussa. Tulokset lasketaan siten, että 
yhdistyskohtainen suoritusten yhteismäärä jaetaan EKL:n vahvistamalla yhdistyksen 
jäsenmäärällä (31.12.2019). 

6. Liiton kotisivukoulutus 6.-7.4. ja 8.- 9.10 
Koska liiton sivuilla olevan tiedon mukaan 6.-7.4 pidettävä kurssi oli jo täynnä, päätettiin 
valmistautua siihen, että syksyn kurssille pyritään mahdollisimman ajoissa. Kurssi on erittäin 
hyödyllinen monelle piirin yhdistysten kotisivujen ylläpitäjistä, koska siinä käydään läpi jo 
olemassa olevia kotisivuja ja annetaan vinkkejä niiden kehittämiseksi. 
 
Kotisivukoulutuksen yhteydessä otettiin esille myös liiton järjestötoiminnan 
kehittämishankkeeseen kuuluva maksuton Tsemppi-koulutus, millä tuetaan EKL:n yhdistyksiä 
kohti liiton strategisia tavoitteita. Koulutustoimikunnalle annettiin tehtäväksi valmistella 
asianomaista koulutusta Helsingin piirille yhdessä liiton kanssa.  
 

7. HEJ ry:n asiat 
Päätettiin nimetä Irma Marttila piirin edustajaksi HEJ ry:n kevätkokoukseen 10.3.2020 klo 
13.00. 
HEJ ry:n toimintaa alkuvuoden aikana: 

• HEJ: n tiedotustoiminnan kehittämisessä on edistytty. Kotisivujen uudistaminen on 
aloitettu Yhdistysavaimen ohjelmalla. Hinta Yhdistysavaimelle on 200€/vuosi. Tiedottaja 
jatkaa kotisivujen kehittämistä ja ylläpitoa. 

• HEJ ry:lle valitaan uusi puheenjohtaja kevätkokouksessa edesmenneen Veli Hynnisen  
tilalle 

• HEJ: n hallituksessa apulaispormestari Sanna Vesikansa selvitti Helsingin sote- 
uudistuksen valmistelua 

• HSL: n kanssa jatketaan keskustelua seniorialennusten toteuttamisesta ilman 
aikarajoja. 

• Vanhuspalveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin kanssa. 
 

8. Vanhusneuvoston asiat 
Vanhusneuvoston 19.2.2020 tulevan kokouksen asioista: 

• lausunto Pohjois-Vuosaaren kaavamuutoksesta,  
• lausunto Koskelan seniorikeskuksesta, 
• kannanotto Hekalle paperihakemuksista, 
• toimialakatsaus kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalta, 
• järjestöpuheenvuoro kansallisesta senioripiiristä, 
• eläkeläisten pienituloisuus ja asumismenot Helsingissä ja  

• mielipide HSL:n matkakorttien lataamisesta. 

http://www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/
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Vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyön syventämiseen tarkoitettu tilaisuus pidetään 
29.4.2020 kaupungintalolla klo 12.00- 15.00 ja sinne päätettiin ilmoittaa osallistujiksi Irma 
Marttila, Maija Riutsola ja Irmeli Mäenpää. 
 

9. Vanhusneuvoston kysely 
Vanhusneuvoston kyselyyn oli 69 järjestöstä vastannut vain 20. 

 
10. Yhdistysten vuosijuhlia ja ansiomerkkejä 

Pasilan Eläkkeensaajat ry täyttää 25 vuotta ma 23.3.2020. Juhla pidetään Kinaporin 
juhlasalissa. 
 
HKY:n Torstai-Iltapäiväkerho täyttää 55 vuotta to 23.4.2020. Päätettiin myöntää liiton hopeiset 
ansiomerkit HKY:n Torstai-Iltapäiväkerho ry:n jäsenille Sirpa Kososelle ja Toivo Liukkoselle. 

 
Postin Helsingin seudun Eläkkeensaajat ry täyttää 28.5.2020 45 vuotta. 

 
11. Eläkkeensaajalehti 

Pasilan Eläkkeensaajat, Oulunkylän Eläkkeensaajat ja Vipuset-Helsinki ry lupautuivat 
tuottamaan aineistoa 30.4.2020 ilmestyvään Eläkkeensaaja-lehteen. Myös muut piirin 
yhdistykset voivat tuottaa lehdessä julkaistavaa materiaalia. Tekstit ja kuvat tulee toimittaa 
lehdelle 23.3.2020 mennessä osoitteella ulla.wallinsalo@ekl.fi. 

 
12. Liiton jäsenhankintakampanja 2020 

Hyväksyttiin selvitys liitolle jäsenhankintakampanjan toimenpiteistä ja kustannuksista. Asian 
jatkovalmistelu päätettiin antaa jäsenhankintatyöryhmän suunniteltavaksi.  
 

13. Kannanotto Hakaniemen maalaismarkkinoiden osallistumiseen 
Päätettiin, että Hakaniemen torille osallistutaan kaksi kertaa vuodessa. Torilla liikuttaessa 
käytetään piirin nimellä varustettuja liivejä ja jaetaan piirin ja yhdistysten esitteitä. Seuraava 
kerta on 3.5.2020. Teltan pystyttämisestä luovutaan toistaiseksi. 
 

14. Muut asiat 
Hyväksyttiin piirin vuoden 2020 esite. Esitettä painatetaan jaettavaksi piirin 
jäsenhankintatapahtumissa 500 kpl. 

 
 
 

Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   sihteeri 
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