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Hallituksen kokous 18.9.2020
Syksyn kokoukset ja kirkkoretki
Kinaporin Seniorikeskus on suljettu ainakin lokakuun loppuun asti, joten sinä aikana hallituksen
kokoukset pidetään muussa paikassa. Koronan tautitilanteen johdosta tämän vuoden kirkkoretki
jätetään järjestämättä.
Kevätkokouksen pitäminen
Vuoden 2020 kevätkokous siirtyi keväältä tautitilanteen takia myöhempään aikaan, minkä
johdosta hallitus päätti, että kevätkokous pidetään syyskokouksen yhteydessä, koska siihen
kutsutaan samat piirikokousedustajat. Kokouskutsut julkaistaan saman aikaisesti sääntöjen
mukaan kaksi viikkoa ennen kokousta.
Liiton myöntämä avustus vuodelle 2020 digikoulutukseen
Merkittiin tiedoksi, että liitto on myöntänyt piirille pienavustusta digikoulutuksen järjestämiseen.
Tarkoitus on järjestää yksi räätälöity koulutustilaisuus tietotekniikkaa jo jonkun verran
käyttäneille eli ”Tietotekniikka tutuksi” kurssi 20.11.2020. Toinen koulutustilaisuus järjestetään
hallituksen jäsenille ja se siirtynee mahdollisesti ensi vuoden puolelle. Koulutusten
järjestämisessä otetaan huomioon koronatilanne.
Mahdollisuus osallistua nettiyhteyksin kokouksiin
Seuraavaan kokoukseen selvitetään piirin erilaiset mahdollisuudet nettikokouksissa käytettäviksi
alustoiksi. Kokous voidaan järjestää joko kokonaan tai osittain etänä eli toiset ovat paikan päällä
kokouksessa ja toiset nettiyhteydellä kokouksessa.
Toimikuntien raportit
Edunvalvontatoimikunta jatkaa työtään siitä, mihin keväällä jäätiin.
Viestintätoimikunta edistää piirin ja yhdistysten kotisivujen käyttämistä yhteisesti nykyistä
enemmän viestinnän välineenä ja määrittelee asiakirjojen arkistointiaikoja ja -tapoja tavoitteena
yhteiset toimintamallit piirin sisällä. Lisäksi viestintätoimikunta pyrkii omalta osaltaan edistämään
sosiaalisen median parempaa hyödyntämistä piirin ja yhdistysten toiminnassa.
Koulutustoimikunnan järjestämistä koulutuksista tiedotetaan erillisillä koulutustiedotteilla.
Liikuntatoimikunnan osalta todettiin, että Kiljavan liikuntatapahtuma peruttiin koronan
tautitilanteen johdosta.
Jäsenhankintatoimikunnan osalta todettiin, että liiton jäsenhankintakampanja jatkuu vuoden
2021 loppuun asti.
Hakemukset kaupungin avustuksiin
Päätettiin hakea kaupungin sote-avustusta yhdistyksille ja piirille HEJ ry:n kautta yhteensä 29.734
€.
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HEJ ry:n asiat
HEJ ry esittää HSL:lle, että 70 vuotta täyttäneiden 50 % lippualennus säilytetään. HSL:n
hallituksen kanssa keskustellaan aikarajan poistamisesta. Moni välttämätön matka sijoittuu
säädetyn aikarajan ulkopuolelle. Useimmat eläkeläiset käyttävät arvolippua tai kertalippua. Lisäksi
HEJ ry esittää, että rollaattoria käyttävät matkustajat voisivat matkustaa maksuttomasti.
Matkakorttien lataaminen pitäisi olla mahdollista tehdä myös kirjastoissa. Kokouksessa todettiin,
että matkakorttien lataaminen netissä toimii hyvin.
Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvoston syksyn ensimmäinen kokous pidettiin 16.9.2020. Asialistalla oli seuraavia
asioita:
• Koronatilanteen vaikutukset
• OmaStadi -hankkeen ajankohtaiset asiat (https://omastadi.hel.fi/)
• EKL:n Helsingin piirin esittely (Lahja Sjöblom)
• Lausunto AM-ohjelmaan Helsingin asumisesta ja maankäytöstä
• Veijo Lehdon laatima muistio vanhusten asumisen kehittämisvaihtoehdoista
• Valokuvahanke ikäihmisistä erilaisissa tilanteissa
• Vanhuspalvelujen yhteishanke sosiaali- ja terveystoimen kanssa
• Yhteispalaveri HEJ ry:n kanssa
Liiton hallituksen asiat
Liiton hallituksen kokous pidettiin 27.8.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm.
jäsenhankintakampanjan jatkamista vuoden 2021 loppuun ja tarkennettiin kilpailuun liittyvää
ohjeistusta. EKL:n liittokokous pidetään Turussa 9.-10.6.2021 ja 60- vuotisjuhla vuonna 2022.
Kumajan asiat
Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumi pidetään netissä 1.10.2020 ja päätettiin, että
Sarita Maja-Hellman osallistuu siihen.
Yhdistysten vuosijuhlia
• Pasilan Eläkkeensaajien keväällä pitämättä jääneet juhlat järjestetään
• Posti-Telen Eläkkeensaajat täyttää vuonna 2021 45 vuotta.
• Helsingin Eläkkeensaajat täyttää 60 vuotta 4.1.2021
• Maunulan Seudun Eläkkeensaajat täyttää 50 vuotta vuonna 2021
• Vuosaaren Eläkkeensaajat täyttää 40 vuotta vuonna 2021
• EKL:n Helsingin piiri täyttää 50 vuotta vuonna 2021
Liiton jäsenmäärä piireittäin 15.8.2020
Puheenjohtaja esitteli liitolta saamansa asiakirjan, minkä mukaan EKL:n jäsenmäärä on
vähentynyt oleellisesti vuoden 2019 tilanteesta kaikissa piireissä yhteensä 2.631 jäsenellä.
Helsingin piirissä vähennys on ollut 131 jäsentä. Liiton jäsenmäärä on 68.950.
Keskusteltiin asiasta ja niistä syistä, mistä arveltiin tilanteen johtuvan.
Liikunnan haastekampanja 2020
Todettiin, että liikunnan haastekampanjassa Helsingin piiri oli ainoa piiri, mistä liittoon ei ollut
ilmoitettu tuloksia.
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi
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Osallistuminen Hakaniemen maalaismarkkinoihin 4.10.2020
Hakaniemen maalaismarkkinoille osallistuvat ainakin Irma Marttila, Pekka Korhonen, Matti
Kaskenaho, Raija Hukkamäki ja Lahja Sjöblom. Veijo Lehto tilaa pöytäpaikan. Telttaa ei
pystytetä.

Veijo Lehto
puheenjohtaja
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Sarita Maja-Hellman
sihteeri

