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Hallituksen kokous 8.4.2022
1. Hakaniemen markkinat ja alueelliset tapahtumat
Yhdistykset ja piiri esittelevät toimintaansa Hakaniemen markkinoilla su 5.6.2022. Yhdistykset
ottavat osaa myös oman alueensa tapatumiin ja esittelevät niissä omaa toimintaansa. Piirin esite on
valmisteilla edunvalvontatoimikunnassa ja kun se on painettu, sitä voi jakaa niin piirin kuin
yhdistystenkin tapahtumissa.
2. Kirkkoretki
Tänä vuonna taas jatketaan piirin kirkkoretki-perinnettä. Retki on tehty yleensä marraskuussa.
Paavo Salakka on yhteyshenkilö.
3. Vappuaatto Käpylän työväentalossa
Käpylän työväentalon vappuaaton juhlassa (30.4. klo 13) on perinteisesti ollut piirin
avauspuheenvuoro. Nyt puheenjohtaja ei pääse paikalle, joten varapuheenjohtaja hoitaa
tervetulotoivotuksen ja avauksen.
4. Talousasiat
Piirin tilikarttaa tullaan uudistamaan siten, että suoraan kirjanpidosta saadaan jatkossa paremmin
informaatiota hallitukselle ja erityisesti avustusten käytön raportointiin.
5. Toimikuntien raportit
Edunvalvontatoimikunta
Edunvalvontatoimikunnassa on käsitelty liiton tulevaisuustyöryhmän asioita.
Koulutustoimikunta
Seppo Hölttä luopuu koulutusvastaavan tehtävästä henkilökohtaisista syistä, mutta hoitaa vielä
syksyn varaukset. Hallitus valmistelee uuden koulutustoimikunnan puheenjohtajan nimeämistä.
Viestintätoimikunta
Piirin esite odottaa edunvalvontatoimikunnan käsittelyä ja kotisivukoulutusta viedään eteenpäin.
Liikuntatoimikunta
Kiljavan tilaisuuden ilmoittautumiset lähetetään yhdistyksittäin Raili Walleniukselle 28.4.2022
mennessä. Osallistumismaksu on 35 €. Bussi lähtee Fennian edestä klo 8.00. Jos menee paikalle
omalla autolla, maksu on 25 €. Asiasta on lähetetty tiedote, mikä löytyy myös kotisivuilta.
Osallistujamaksut maksetaan entisen käytännön mukaan yhdistykselle, joka maksaa piirille.
6. Piirin kevätkokouksen palaute
Pertti Arajärvi piti yli tunnin mittaisen mielenkiintoisen luennon Helsingin sote uudistuksesta ja
terveyskeskusten toiminnoista. Kokousasiat menivät esitysten mukaisesti.
7. Piirin 50-vuotisjuhlan järjestelytilanne
Päätettiin, että juhla siirretään syyskauden alkuun. Vaihtoehtoiset päivät ovat 23.9. ja 30.9. klo 12
alkaen. Paikkana on Käpylän työväentalo. Ruokailua ei järjestetä, vaan esim. voileipä- ja
täytekakkuja tms. Keskustelussa käytiin läpi myös osanottajamäärää ja esille nousi se, että
jokaisesta yhdistyksestä tulisi mukaan 5–6 henkilöä eli yhteensä noin 120 osanottajaa.
Valmisteluryhmä jatkaa työtään tältä pohjalta.
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8. Sotelautakunnan avustuspäätöksen jakoesitys yhdistyksille
Asian valmistelua jatketaan. Puheenjohtaja yhdessä Esa Luomalan kanssa antaa uuden
jakoesityksen seuraavaan kokoukseen.
9. Helsingin ja Uudenmaan piirien Tukholman opintomatka
Helsingistä on ilmoittautunut 48 henkilöä, Uudeltamaalta 85.
10. Kotisivukoulutus
Ensimmäiseen koulutukseen 19.- 20.4.2022 osallistuvat seuraavat yhdistykset: Itä-Helsingin
Eläkkeensaajat ry, Myllypuron Eläkkeensaajat ry, Pasilan Eläkkeensaajat ry, Puistolan
Eläkkeensaajat ry, Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry ja Vuosaaren Eläkkeensaajat ry. Uusi kurssi
pidetään mahdollisimman pian, koska osa halukkaista yhdistyksistä jää nyt tämän koulutuksen
ulkopuolelle. Seuraavaan koulutukseen tarvitaan vielä ainakin yhden muun yhdistyksen
ilmoittautuminen, jotta kaikki paikat saadaan täytettyä. Seppo tarkistaa mahdollisimman pian
uuden koulutusajankohdan. Vielä keväällä pidetään toinen koulutus, jos mahdollista ja kolmas
siirtyy syksyyn.
11. Liiton 60-v juhlat
Juhlat Joensuussa 15.–16.6. on peruttu. Liiton hallitus toivoi, että jokainen piiri juhlii liiton 60vuotista taivalta omissa juhlissaan.
12. HEJ ry:n asiat
Pankkipalvelut ikäihmisille -tapahtuma toteutui 7.4.2022. Osallistujia oli alle 100. Tilaisuuteen
osallistuivat Aktia, Danske Bank, Nordea ja Osuuspankki (OP Helsinki). Pankkien edustajat kertoivat
tekevänsä mielellään yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Esille nousi, että pienyhdistysten
palvelut ovat kalliita, saman hintaisia kuin yrityspalvelut.
Sote-uudistus tuli myös Helsinkiin. HEJ seuraa sen toteuttamista. HEJ keskustelee sote-viraston
kanssa sote-avustusten kohtalosta. Vanhusneuvoston kanssa on suunnitteilla yhteinen kokous,
jonka aiheena yhteistyön tiivistäminen.
Veijo Lehto
puheenjohtaja
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