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Hallituksen kokous 30.6.2021
Hallitus kokoontui kesäkokoukseensa etänä 30.6.2021 ja päätti seuraavista asioista:
Talousasiat
Kaupungin vuoden 2021 sote-avustuksen toinen erä on tullut piirin tilille ja se maksetaan yhdistyksille
elokuussa.
Syksyn kokousaikataulu Kinaporissa
Kinaporin seniorikeskus on vahvistanut piirin hallitukselle seuraavat kokouspäivät 17.9., 15.10, 19.11 ja
17.12. klo 10- 12, paikkana Kertsi 4.
Piirin 50-vuotis tilaisuuden järjestelyt
Juhla on tarkoitus pitää 26.11. klo 14.00 Kinaporin seniorikeskuksessa. Professori Heikki Hiilamo on
lupautunut juhlapuhujaksi. Muusikko Sami Majamäki on myös varattu esiintyjäksi. Hän on valmistunut
Sibelius-Akatemiasta ja soittaa hanuria sekä laulaa. Sami Majamäen puhelinnumero on 040 540 3750,
jos yhdistykset haluavat kutsua hänet tilaisuuksiinsa esiintymään.
Kinaporista on ilmoitettu, että syyskokousta ei kenties voida pitää siellä juhlan kanssa samaan aikaan,
koska juhlasali on varattu, mutta varaus ei ole vielä vahvistunut. Päätettiin pitää syys- ja 50-v
juhlakokous jossakin muualla mutta aiottuna aikana 26.11.2021.
Kaupungin soteavustuksiin liittyvät asiat
Koska piiri hoitaa sote-avustuksen selvitykset ja hakemukset yhteisesti, yhdistysten tulee tehdä selvitys
vuoden 2020 sote-avustuksen käytöstä piirin puheenjohtajalle kesäkuun loppuun mennessä yhdistykselle
lähetetyllä lomakkeella, mutta mikäli yhdistys hakee vuodelle 2022 avustusta, voidaan selvitys toimittaa
uuden hakemuksen yhteydessä 10.9.2021 mennessä piirin puheenjohtajalle. Piiri lähettää yhteisen
selvityksen 20.9.2021 mennessä HEJ:lle.
Avustusta saaneen yhdistyksen tulee tehdä selvitys yhdistykselle vuonna 2020 maksetun
määräisen avustuksen käytöstä ja mahdollisesti käyttämättä jääneestä osasta. Selvityksen tulee
perustua vuosikokouksen/kevätkokouksen vahvistamaan tilinpäätökseen sekä siihen rahasummaan, mikä
tilinpäätöksessä näkyy saatuna soteavustuksena. Helsingin kaupunki ei peri myönnettyä avustusta
takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronatilanteesta. Myös
tämä asia on syytä mainita selvityksessä.
Vuoden 2022 avustuksen myöntämisen kriteerit ovat pääosin entiset eli tilavuokrat, tiedotuskulut
(mahdolliset etäkokousten kulut tiedotuskuluihin), henkilöstökulut, ystävätoiminta. Vuotta 2022 koskevat
uudet hakemukset on tehtävä yhdistykselle lähetetylle hakemuspohjalle ja siis myös toimitettava
10.9.2021 mennessä piirin puheenjohtajalle Veijo Lehdolle osoitteella veijo.j.lehto@gmail.com
Asia koskeva HEJ ry:n lähettämä kirje liitteineen lähetetään kokonaisuudessaan yhdistyksille.
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Järjestöavustuksen hakeminen piirille ja yhdistyksille
Liiton jäsenyhdistykset voivat hakea liitolta avustusta liittokokousmenoihin kuten kuljetuksiin sekä
yöpymiskustannuksiin. Piiri hakee tätä avustusta yhteiskuljetukseen Turkuun ja takaisin. Yhteiskuljetusta
bussilla tarjotaan myös Uudenmaan kokousedustajille, koska bussissa on runsaasti tilaa.
Liitto järjestää hotelleilta kuljetukset kokouspaikalle, joten omaa bussia ei perillä tarvita. Yhdistykset
voivat myös itse hakea EKL:n avustusta esim. hotellikuluihin.
Liittokokousasiat
EKL:n liittokokous pidetään Turussa 3.- 4.11.2021. Piirin esittämät henkilöt esitetään nimitettäviin
valiokuntiin. Hallituksen puheenjohtajaksi ovat piirit yhdessä esittäneet Simo Paassiltaa. Muut hallituksen
ja valtuuston jäsenet esitetään kokouksessa vaalivaliokunnan esityksen perusteella.
Liittokokousedustajien neuvottelutilaisuus 23.9.2021 klo 13.00
Piiri järjestää liittokokousedustajien yhteisen tilaisuuden, jossa käydään läpi mm. liittokokousasiakirjat,
aloitteet ja valinnat. Mahdollisia puheenvuoroja toivotaan myös kokousedustajien valmistelevan ja
pitävän kokouksessa.
Tilaisuus pidetään torstaina 23.9.2021 klo 13. Siihen kutsutaan liittokokoukseen nimetyt varsinaisiset ja
varaedustajat.
Ansiomerkkianomukset
Helsingin Eläkkeensaajat ry:n jäsenelle Arja Kolille myönnettiin hopeinen ansiomerkki.
Muut asiat
Sähköisten viestien perille saamisessa on ollut ongelmia. Tästä syystä hallituksen jäseniä ja yhdistysten
toimihenkilöitä, mitkä ovat piirin toimihenkilörekisterissä, kehotetaan tyhjentämään sähköpostinsa tai
käyttämään gmail-sähköpostia, mikä ei täyty.
Piiri on saanut veropäätöksen, jossa todetaan, että ei ole maksettavaa eikä palautettavaa veroa.
Piiri järjestää 3.9.2021 tietotekniikkakoulutusta, mihin toivotaan yhdistysten lähettävän sellaisia
henkilöitä, jotka jonkin verran osaavat käyttää tietokonetta mutta tuntevat epävarmuutta. Koulutus on
ilmainen osallistujille. Kouluttajana toimii Heimo Lindgren.
Kotisivujen tapahtumakalenteri
Piirin kotisivuilla on välilehti ”Tapahtumakalenteri”, mistä voi käydä etukäteen tutkimassa, mitä
tapahtumia on piirillä tulossa. https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tapahtumakalenteri/
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