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Hallituksen kokous 11.2.2022 
 

1. Korona näyttää laantuvan ja kokoustilat näyttävät aukenevan 
 

Koronasta uskotaan oltavan pääsemässä ja kaupungin tilatkin aukeavat. Kinaporin seniorikeskus 
on ilmoittanut avaavansa tilansa 1.3.2022, joten seuraava hallituksen kokous pidetään siellä 
Kertsi 4:ssä 11.3.2022 alkaen klo 12.00.  

2. Toimikuntien raportit - edunvalvonta - koulutus - viestintä - liikunta  
Edunvalvontatoimikunta on kokoontunut torstaina 10.2. Aiheina olivat kyselyn tekeminen yh-
distyksille, piirin esite ja viestintäasiat. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa niin liiton tulevai-
suustyöryhmälle kuten myös piirin ja yhdistysten toiminnan kehittämiseksi. Vastaamiseen vara-
taan riittävästi aikaa eli että sitä ehditään käsitellä kokouksissa ja ryhmissä. Piirin esitteen ajatuk-
sena on, että esitteen tulee olla värikäs ja iloinen. Siinä tulee olla tietoa piirin toiminnasta ja yh-
distyksistä. Valokuvia tulee käyttää. Annettiin ohje viestintätoimikunnalle jatkotekemiseen. 
 
Koulutustoimikunta on yhdessä Uudenmaan piirin kanssa valmistellut Tukholman risteilyä, 
mistä on jo tiedotettu yhdistyksille erillisellä tiedotteella (Koulutustiedote 2/2022). Yhdistystoimin-
nan peruskurssiin 18.3.2022, mikä on yleensä pidetty yhdessä Uudenmaan piirin kanssa, ei tällä 
kertaa osallistuta. Asiasta ilmoitetaan Uudenmaan piirille. 

Viestintätoimikunta on valmistellut viestinnän kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Tieto-
tekniikan peruskoulutuksen järjestämiseen piiri ei lähde, koska sitä on saatavissa mm. kaupungin 
järjestämänä. Piiri keskittyy nyt ensiksi kotisivukoulutukseen, koska kotisivut ovat piirin ja sen yh-
distysten viralliset viestintäkanavat. Viestinnän kehittäminen piirissä ja sen yhdistyksissä on jatku-
vaa toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Sosiaalisen median sovellukset kuten esim. Fa-
cebook, Twitter jne. voisivat olla impulssin antajia, jotta saataisiin ihmisiä katselemaan myös pii-
rin kotisivuja. Sosiaalinen media on yleensä huomion herättäjä. Kotisivukoulutuksen jälkeen on 
käytävä läpi yhdessä hyviä toimintatapoja ja niiden jalkauttamista toimintaan.  

Piirin yhdistysten matkoista voidaan kertoa piirin sivuilla, mutta niistä pitää olla kaikki tarpeelliset 
tiedot järjestävän yhdistyksen sivuilla, jolloin piirin sivuilla voidaan julkaista vain linkki matkail-
moitukseen. 

Liikuntatoimikunta Liikuntatoimikunnan suunnittelemat tapahtumat on kaikki koronan johdosta 
peruttu.  

3. Piirin kevätkokous ja vuoden 2021 vuosikertomus  

Kevätkokous pidetään to 24.3.2022 klo 16.00 Kinaporin seniorikeskuksessa. Virallinen kokous-
kutsu julkaistaan seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen. Sote-lautakunnan varapuheenjohtaja 
Pentti Arajärveä on pyydetty kokoukseen ja hän on lupautunut. Hyväksyttiin kokoukselle esitetty 
vuoden 2021 vuosikertomus liitteineen esitettäväksi kevätkokoukselle. 

4. Sotelautakunnan avustuspäätös  

Päätökset on tehty, mutta asian käsittely on kesken, kunnes HEJ ry:n jakopäätös on saatu piirille 
tiedoksi.  
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5. Kotisivukoulutus  
Piiri on päättänyt järjestää oman kurssin otsikolla kotisivut kuntoon ja hakenut siihen liitolta jär-
jestöavustusta. Kurssiin mahtuisi kerralla 12 opiskelijapaikkaa. TSL:n Julia Nurmi on lupautunut 
kouluttajaksi. Tarkoitus on, että kustakin osallistuvasta yhdistyksestä tulee kaksi henkilöä. Asian 
valmistelua jatketaan ja odotetaan päätöstä järjestöavustuksen saamisesta. Asiasta lähetetään 
tietoa, kun valmistelu on edennyt. Piiri kysyy kuitenkin jo tässä vaiheessa yhdistyksiltä mielenkiin-
toa osallistua kyseiseen koulutukseen. Kysely lähetetään lähiaikoina. 
 

6. Liiton 60-vuotisjuhlat  

Piirin 6 yhdistykseltä on lähtijöitä tällä hetkellä yhteensä hyvin vähän. Bussia ei kannata tilata ai-
nakaan tässä vaiheessa. Ollaan yhteydessä Uudenmaan piiriin mahdollisen yhteisen kuljetuksen 
järjestämiseksi. 

7. HEJ ry:n asiat  

Kesäretki Vallisaareen on suunnitteilla. 17.3.2022 pidetään kevätkokous, johon valitaan edustaja 
seuraavassa kokouksessa. Jo pitkään suunniteltu pankkitapahtuma 7.4.2022 toteutunee.  

 
8. Liiton hallituksen asiat  

Liiton hallitus kokoontui 3.2.2022, missä käsiteltiin jäsenjärjestöavustuksen myöntämisperusteita. 
Enimmäismäärä on 3000 € ja toivomuksena on, ettei kovin pieniä muutaman kympin summia ha-
ettaisi. Rajaniemeen on saatu valokuitu, joten nettiyhteydet paranevat huomattavasti. 

9. Vanhusneuvoston asiat  

Vanhusneuvoston toimintaa voi seurata oheisesta linkistä https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneu-
vosto/. 

10.  Piirin sääntöjen rekisteröinti  

Piirin säännöt on rekisteröity. Rekisteriote ja säännöt löytyvät piirin kotisivulta välilehdeltä Tietoa 
meistä/Säännöt. Tässä vielä linkki https://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/tietoa-meista/piirin-saan-
not/. 

 

11. Eläkkeensaaja-lehden toimitusneuvosto  

Piirin tiedottaja Sarita Maja-Hellman nimettiin lehden toimitusneuvostoon. 

 
 

Veijo Lehto   Sarita Maja-Hellman 
          puheenjohtaja   tiedottaja 
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