1

Hallitustiedote 1/2021

Helsingin piiri

31.1.2021

1/3

Hallituksen kokous 29.1.2021
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin poikkeusoloista johtuen tietoverkossa ja osallistuminen
kokoukseen oli jopa normaalia aktiivisempaa. Varsinaisista jäsenistä vain yksi oli estynyt.
Puheenjohtajan asiat
Puheenjohtaja painotti sitä, että tämä kokous on erittäin tärkeä niin piirin kuin myös yhdistysten
kannalta siten, että löydetään aktiivisia toimijoita, jotka ovat valmiita toimimaan.
Edellisenä päivänä pidetyn tietoverkkokokeilun yhdeksi tulokseksi saatiin mm. se, että piirin
kokoukset pidetään tarvittaessa monen jäsenen tuntemassa Teams-videokokoussovelluksessa.
Edelleen puheenjohtaja ilmoitti, että hän on saanut Kinaporista ilmoituksen, että Kinapori ei aukea
todennäköisesti vielä kevään aikana ulkopuolisille.
Todettiin, että vuoden 2020 sihteeri Sarita Maja-Hellman oli lupautunut toimimaan kokouksen
sihteerinä.
Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2021
Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Raija Hukkamäki ja taloudenhoitajaksi hallituksen
ulkopuolelta valittiin Kerttu Nurmisto.
Tiedottajan ja sihteerin tehtävät vuonna 2021
Sihteerin ja tiedottajan tehtävien piiriin kuuluu itse asiassa kolme tehtäväkokonaisuutta: sihteerin
tehtävät, kotisivujen pääkäyttäjän tehtävät ja viestintätehtävät. Sarita Maja-Hellman ehdotti
lisäksi, että joku piirin hallituksen jäsenistä ottaisi jatkossa ansiomerkkiasiat, koska siihen on tullut
piirille lisää roolia ja se on ihan oma tehtäväkokonaisuutensa. Uuden hallituksen tehtävistä
vastaavat ja hallituksen yhteystiedot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Sarita Maja-Hellman on ilmoittanut voivansa toistaiseksi jatkaa kotisivujen pääkäyttäjänä ja
tiedottajana kuitenkin siten, että kotisivujen pääkäyttäjän tehtävissä pitäisi olla myös varahenkilö.
Koska kukaan hallituksen jäsenistä ei esittänyt halukkuutta tai tuonut esille muuta henkilöä
sihteerin tehtäviin, päätettiin, että edunvalvontatoimikunta valmistelee asiaa ja sen esitys tuodaan
seuraavaan kokoukseen.
Toimikuntien nimeäminen
Edunvalvontatoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: Veijo Lehto, pj, Raija Hukkamäki,
Irma Marttila, Pertti Hyvärinen, Matti Kaskenaho ja Lahja Sjöblom.
Koulutustoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: Pertti Turpeinen, pj, Eeva-Sisko Artell ja
Sirpa Sarnasto.
Liikuntatoimikuntaan nimettiin Pekka Korhonen ja Arja Korhonen.
Viestintätoimikunnan osalta päätös jätettiin pöydälle siihen asti, kun sihteerikysymys on
ratkaistu.
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi
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Talousasiat
Todettiin, että liitolta saatua jäsenhankintarahoitusta on käyttämättä ja se määrä on käytettävä
vuoden 2021 aikana.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
Käsiteltiin esityslistan mukana jaetut piirin vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase ja hyväksyttiin
niiden mukainen tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Merkittiin, että allekirjoitusten sijaan
katsottiin tällä päätöksellä tilinpäätös vahvistetuksi näissä poikkeusolosuhteissa.
Vuoden 2020 alustava vuosikertomus ja sen valmistelu
Käsiteltiin sihteerin koostama vuosikertomus, mitä puheenjohtaja täsmentää edunvalvonnan
osalta ja Raija Hukkamäki lähettää sihteerille kirjallisesti esittämänsä lisäykset ja muutokset.
Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat lopullisen esityksen saatujen palautteiden mukaan.
Vuosikertomus vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
HEJ ry:n esitys avustusten jaosta ja piirin päätös
HEJ ry on saanut kaupungin avustusta 55.000 €, mistä piirille tuleva osuus on 18.976 €.
Puheenjohtaja totesi, että jos entisen käytännön mukaan avustuksesta annetaan kaikille
yhdistyksille vuokraan arvioitu rahamäärä, niin jaettavaa muihin toimintoihin jää todella vähän eli
3.852 €. Asia päätettiin siirtää edunvalvontatoimikuntaan valmisteltavaksi sen johdosta, että
pitäisikö periaatteita tarkentaa aikaisempaan verrattuna ainakin tämän poikkeuksellisen vuoden
osalta. Edunvalvontatoimikunnan tehtävänä on kysyä mm. kaikkien tilavuokria esittäneiden
yhdistysten esittäjiltä niiden todella toteutuvia vuokrien määrää.
HEJ ry:n asiat
HSL:n kanssa jatketaan keskusteluja lippujen alennusuudistuksesta ja agendalla on myös
pankkipalveluiden järjestäminen ikäihmisille. Veijo Lehto on kirjoittanut HSL:n lippuhinnoittelusta
seuraavaan Eläkkeensaajalehteen. HEJ ry:n toiminnan seuraamiseksi kannattaa tutustua
yhdistyksen kotisivuihin osoitteessa https://helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/.
Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvoston kokouksessa 13.1.2021 oli mukana apulaiskaupunginjohtaja Sanna Vesikansa,
joka oli puhumassa mm. senioriasumisesta Helsingissä. Kaupunki ei ole valmis rakentamaan
mitään erityisiä senioriasuntoja, mutta sellaisten tuottamiseen on olemassa muita halukkaita
tahoja. Vanhusneuvoston toimintaa voi seurata niiden verkkosivuilta osoitteesta
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneuvosto/.
Liiton hallituksen asiat
Liiton hallitus on perustanut sääntötyöryhmän, minkä tavoitteena on valmistella esitykset liiton,
piirien ja yhdistysten sääntömuutosesityksiin liittokokoukseen.
Ennakkoilmoitus liittokokouksesta
EKL:n seuraava liittokokous pidetään Turussa 9-10.6.2021. Kokouksen järjestämiseen palataan,
kun tiedossa on koronatilanne paremmin. Esitysten jättöaika liittokokoukselle päättyy 31.1.2021.
Piirin henkilöesitys kunniajäseneksi on jätettävä liitolle 31.3 2021 mennessä. Asia otetaan piirin
osalta esille seuraavassa hallituksen kokouksessa.
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi
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Ansiomerkkianomukset
Myönnettiin hopeinen ansiomerkki seuraaville Oulunkylän Eläkkeensaajien jäsenille: Anja Väikäs,
Anneli Koivisto, Anna-Liisa Bergström, Riitta Talja ja Antti Karila.
Yhdistysten vuosijuhlia vuonna 2021
Helsingin Eläkkeensaajat 60v
Maunulan Seudun Eläkkeensaajat 50v
Me Eläkkeensaajat MES ry 30v
Oulunkylän Eläkkeensaajat 40v
Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry 50 v
Vuosaaren Eläkkeensaajat ry 40v
EKL Helsingin piiri 50v

Veijo Lehto
puheenjohtaja

www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi

Sarita Maja-Hellman
sihteeri

