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Hallituksen kokous 9.1.2020     
      

1. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2020 
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Hukkamäki. Hallituksen sihteeri/tiedottajan 
tehtäviin nimettiin hallituksen ulkopuolelta Sarita Maja-Hellman ja taloudenhoitajaksi hallituksen 
ulkopuolelta Kerttu Nurmisto. Piirin hallituksen jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet löytyvät 
piirin kotisivuilta välilehdeltä ”Piirin hallitus 2020”  https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/piirin-
hallitus-2020/. 
 

2. Toimikuntien nimeäminen ja niiden jäsenten valitseminen  
Toimikunnat ja niiden jäsenet löytyvät piirin kotisivuilta välilehdeltä ”Toimikunnat ja edustukset” 
https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/toimikunnat-ja-edustukset/. 
 
Liikuntatoiminnan osalta hallitus päätti kysyä yhdistyksiltä, millaisia liikuntatapahtumia piirin 
toimesta toivottaisiin jatkossa järjestettävän ja olisiko niissä halukkaita liikuntatoimikuntaan. 
 

3. Koulutustoimikunnan raportti kevään 2020 koulutustilaisuuksista 
Merkittiin tiedoksi kevään koulutustilaisuudet, mitkä löytyvät myös piirin kotisivujen 
tapahtumakalenterista https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri-2020/. 

• Yhdistystoiminnan perusperuskurssi 17.1.2020  
• Kerho-ohjaajien virikepäivä 28.2.2020 
• Koulutusristeily Tukholmaan 2.- 4.3.2020 
• Toimihenkilöiden koulutus. ja virikepäivä 20.3.2020 

• Taloudenhoitajien ja toiminnan tarkastajien koulutus 17.4.2020 
• Keskustelutilaisuus eläkeläisköyhyydestä Helsingissä 20.4.2020 

 
Vuonna 2020 järjestetään lisäksi syksyllä piirin yhdistyksille yhdistysviestinnän peruskurssi. 

 

4. Sote-lautakunnan käsittely HEJ ry:n avustushakemuksesta 
HEJ ry oli hakenut avustusta vuodelle 76.052€, mutta saanut 62.000€, mistä Helsingin piirin 
osuus jäsenmäärien suhteessa laskettuna on noin 28.000€.  
 

5. HEJ ry:n hallituksen päätös avustuksen jaosta ja esitys piirin yhdistykselle 
jaettavasta osuudesta 
Asia jätettiin pöydälle, koska HEJ ry ei ollut vielä saanut virallista päätöstä asiasta. 
 

6. HEJ ry:n asiat 
Puheenjohtaja Veli Hynnisen kuoleman johdosta varapuheenjohtaja Mirja Arajärvi hoitaa tämän 
vuoden puheenjohtajan tehtävät.  
    
HEJ ry:n hallituksen 4.2.2020 pidettävään kokoukseen pyydetään HSL: n toimitusjohtaja Suvi 
Rihtniemi kertomaan lupaamastaan selvityksestä HSL: n lippu-uudistuksen vaikutuksista ja 
kokemuksista. HEJ ry esittää edelleen klo 9-14 määräajan poistamista ja rollaattorien käyttäjille 
maksuttomuutta. Tavoitteena on saada eläkeläisille maksuttomuus busseissa ja raitiovaunuissa. 
Kevätkaudella järjestetään yleisötilaisuus mihin pyydetään HSL: n hallitus. HEJ ry: kevätkokous 
pidetään 10.3.2020. Siihen pyydetään sote-lautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansaa 
selvittämään Helsingin sote valmistelua. 
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Kumaja järjestää Uudenmaan sotejärjestöille II tulevaisuusfoorumin 23.2.2020. 
Tulevaisuusfoorumin ohjelma julkaistaan nyt vuoden alkupuolella. Ilmoittautuminen aukeaa 
tammikuussa. 
 

7. Vanhusneuvoston asiat 
Vuoden ensimmäinen kokous on 22.1.2020. Kevään aikana on tarkoitus, että kaikki 
Vanhusneuvostossa olevat järjestöt esittäytyvät ja Lahja Sjöblom esittelee EKL:n Helsingin piirin. 
Vanhusneuvosto pitää yleisötilaisuuden 28.5.2020. Vanhusneuvoston toimintaa voi seurata 
Vanhusneuvoston internet-sivuilta osoitteesta: https://www.hel.fi/kanslia/yhdenvertainenhelsinki-
fi/vanhusneuvosto/. 

 

8. Piirin edustajat eri yhteistoimintayhteisöissä 
Piirin edustajat eri yhteistoimintayksiköissä löytyvät piirin kotisivuilta välilehdeltä ”Toimikunnat ja 
Edustukset” https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/toimikunnat-ja-edustukset/. 
 

9. Yhdistysten vuosijuhlia 
Kannelmäen Eläkkeensaajien 40-vuotisjuhlaan 27.1.2020 klo 12.30 osallistuu piirin edustajana 
Raija Hukkamäki. Pasilan Eläkkeensaajat täyttää 25 vuotta. Juhla on viikolla 13, mutta 
järjestämiseen liittyy vielä tilakysymys. 

 
10.Kevään 2020 kokousaikataulu  

Hallituksen kokousaikataulu löytyy piirin kotisivujen tapahtumakalenterista osoitteesta välilehdeltä 
”Tapahtumakalenteri 2020” https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri-2020/. 
 

12. Eläkkeensaajalehti 3/2020  
Eläkkeensaajalehteen, mikä ilmestyy 30.4.2020 on varattu tilaa Helsingin piirin toiminnan 
esittelylle. Aineisto pitää olla lehden toimituksessa viimeistään 23.3.2020. Aineiston voi toimittaa 
osoitteella ulla.wallinsalo@elakkeensaajat.fi tai piirin tiedottajalle osoitteella 
sarita.majahellman@gmail.com. 
 

13. Piirin Liikuntapäivä 14.2.2020 klo 11.00 Paloheinässä 
Liikuntapäivästä on tiedotettu sähköpostilla sekä piirin kotisivujen uutispalstalla ja 
tapahtumakalenterissa https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri-
2020/?x218606=243526. 

 
 
 

 
Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
puheenjohtaja   sihteeri 
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