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Hallituksen kokous 15.10.2021
1. Lahja Sjöblomista Helsingin vanhusneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja
Kokous onnitteli Lala Sjöblomia, joka on valittu Vanhusneuvoston ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi. Sjöblom oli ensin ehdolla toiseksi varapuheenjohtajaksi ja siitä suoritettiin
äänestys, jonka puheenjohtajan ääni ratkaisi hänen eduksensa.
Sen jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että hän oli keskustellut puolueiden neuvotteluissa 1.
varapuheenjohtajaksi nimetyn Vesa Paavosen kanssa, joka oli ilmoittanut, että hänellä tulee
olemaan usein työesteitä ja siksi puheenjohtaja esitti Sjöblomia 1. varapuheenjohtajaksi ja
Paavosta 2. varapuheenjohtajaksi, jotka näin myös valittiin.
2. Piirin vuoden 2021 jäsenmaksut
Jäsenmaksujen maksamisesta 15.12.2021 mennessä lähetetään erillinen tiedote yhdistyksille,
maksuviite on 50102.
3. Grafinet yhdistyksen eroaminen Helsingin piiristä
Grafinet eroaa liitosta ja Helsingin piiristä ja lakkauttaa toimintansa 1.1.2022. Liiton hallitus on
hyväksynyt eron. Hyväksyttiin eroaminen myös Helsingin piiristä. Helsingin piirin yhdistysten
lukumäärä on sen jälkeen 19 yhdistystä.
4. Edunvalvontatoimikunta
Piirin toimintasuunnitelmaan otetaan painopisteiksi eläkeläisköyhyys, edullinen asuminen,
omaishoito sekä terveyskeskusten toiminta.
Pohdittiin, miten jäsenhankinta saadaan elvytettyä, miten piirit ja yhdistykset voisivat toimia
jäsenhankinta-asiassa, miten miehiä saadaan mukaan toimintaan. Yhtenä asiana on esitteiden ja
kotisivujen uusiminen mukaansatempaaviksi.
Piirin esitteen alkuteksti tehdään edunvalvontatoimikunnassa ja viestintätoimikunta tekee
esitteen loppuun.
5. Koulutustoimikunta
Rajaniemeen on edelleen vaikea saada kävijöitä. Yhteiskuljetuksen loppuminen vaikutti
osallistujamäärään negatiivisesti.
Toimihenkilökoulutusta tulee jatkaa mutta koulutukseen pitää saada myös jäseniä, jotka eivät
ole vielä aktiiveja.
Nyt koulutusten markkinointi on ollut hankalaa, koska kokoontumisia ei ole ollut. Korona-aika on
vaikeuttanut kaikkea toimintaa jäsenhankinnasta alkaen. Kaikenlaista toimintaa halutaan
yhdistyksissä, mutta järjestäjiä puuttuu.
6. Viestintätoimikunta
EKL:n järjestämälle viestintäkurssille osallistui Helsingin piiristä kolme henkilöä. Viestinnän
kehittämiseksi piirille kannattaa järjestää oma kotisivu- ja viestintäkurssi.
7. Vuoden 2021 syyskokouksen koollekutsuminen
Sihteeri hoitaa valtakirjojen tarkistuksen alkaen klo 13.30.
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Esitykset piirin hallituksen jäseniksi ilmoitetaan sihteerille myöhemmin ilmoitettavaan
päivämäärään mennessä.
Kokouskutsu lähetetään yhdistyksille välittömästi ja myös ilmoitus 50-vuotisjuhlasta.
Kokouskutsun liitteet lähetetään piirin marraskuun hallituksen kokouksen jälkeen.
8. Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät toimintasuunnitelmaan keskustelun pohjalta
tarkennukset ja se lähetetään hallituksen jäsenille sekä heidän kommenttiensa jälkeen
syyskokoukselle.
9. Piirin talousarvio vuodelle 2022
Hyväksyttiin talousarvioesitys, joka on 450 € alijäämäinen sisältäen piirin jäsenmaksun entisen
suuruisena eli 1 €/yhdistyksen jäsen.
10. Piirin 50-v tilaisuuden järjestely
Syyskokouksen jälkeen alkaa juhla, jossa ensin on luento ja sitten musiikkia. Kahvitus on klo 16
aulassa ja siinä tarjotaan täytetty karjalanpiirakka ja jokin makea kakkupala kahvin/ teen
kanssa.
11. Liittokokousedustajien neuvottelutilaisuuden päätökset
Liittokokousedustajien tilaisuus pidettiin 23.9.2021. Sääntömuutosesitys piirin sääntöihin
henkilöjäsenien ottamisesta suoraan piiriin puhutti kovasti. Yhdistysten sääntömuutosesityksessä
yhdistyksille on kaksi vaihtoehtoa hallinnon toimikauden pituudesta. Yhdistykset voivat
itsenäisesti valita itselleen sopivan vaihtoehdon.
Valtuuston varapuheenjohtajaksi pyritään saamaan Raija Hukkamäki. Vuodelle 2022 ei liitossa
esitetä jäsenmaksun korotusta, mutta vuodelle 2023 tullee korotus.
12. HEJ ry:n asiat
HEJ teki kyselyn terveyskeskusten toiminnasta ja vastauksia tuli koskien 13 terveyskeskusta
(niitä on yhteensä 22). HEJ:n hallitus kokoontuu ensi viikolla ja tekee toimenpide-ehdotukset.
Tilaisuus pankkien toiminnasta on siirretty pidettäväksi 21.1.2022 Kinaporissa.
13. Liiton hallituksen asiat
Liiton 60-vuotisjuhla pidetään Joensuussa 15.-16.6.2022. Tasavallan presidentti ilmoittaa
mahdollisesta osallistumisestaan keväällä.
14. Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvoston pöytäkirja on lähetetty tiedoksi hallituksen jäsenille. Lahja Sjöblom on valittu
myös työvaliokuntaan. Hänen toiveenansa on, että asiat, joita halutaan vanhusneuvoston
käsittelyyn, ilmoitetaan hänelle.
Terveyskeskuksen toimintaa käsitellään jatkossa.
15. Uudenmaan ja Helsingin piirien yhteinen ulkoilupäivä
Ulkoilupäivä pidetään 20.5.2022 Kiljavalla. Piiri järjestää bussikuljetuksen osallistujille.
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16. HEJ ry:n syyskokous
17.11.2021 pidettävään HEJ ry:n syyskokoukseen valittiin piirin edustajaksi Irma Marttila ja HEJ
ry:n hallitukseen esitetään varsinaiseksi jäseneksi Raija Hukkamäkeä ja varajäseneksi Markku
Palmua.
17. Koulutusristeily Tukholmaan
Perinteinen risteily yhdessä Uudenmaan piirin kanssa Tukholmaan järjestetään 7.-9.3.2022.
Ohjelma on vielä auki.
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puheenjohtaja
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