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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

YLEISTÄ 

Vuosi 2023 on piirin 50. toimintavuosi ja piirin 50-vuotisjuhlia vietetään 
keväällä 2023. Piirillä on 34 jäsenyhdistystä. 

Piirin toiminnan tarkoituksena on tukea ja ohjata alueellaan toimivia 
jäsenyhdistyksiä ja niiden toimintaa. Tätä tehtävää piiri toteuttaa välittä-
mällä tietoa, järjestämällä tapahtumia ja edistämällä jäsenyhdistysten ja 

muiden piirin alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä ja sosiaa-
lista kanssakäymistä. 

Vuonna 2022 jatkunut koronapandemia näyttää hellittävän toistaiseksi 
otettaan ja helpottavan ihmisten keskinäistä kanssakäymistä ja mahdolli-
suuksia osallistua erilaisiin yhteisiin tilaisuuksiin. Uutena uhkana on esiin 

noussut vuonna 2022 helmikuussa alkanut Ukrainan ja Venäjän välinen 
sotatila, joka jatkuu edelleen. Tämä tulee varjostamaan vuoteen 2023 

valmistautumista mm. vaikuttamalla ihmisten mielialaan sekä taloudellisiin 
mahdollisuuksiin selviytyä elinkustannusten noususta mm. elintarvikkeiden 
ja energian hinnoista. 

Huhtikuussa 2023 pidettävät eduskuntavaalit ovat sekä valtakunnallisesti 
että ikäihmisten kannalta merkittävät. Vaaleissa valitaan 200 kansan-

edustajaa. Eduskuntavaalien tuloksen pohjalta muodostetun hallituksen 
tehtävänä on taata kansallisen turvallisuuden lisäksi hyvinvointialueiden 
taloudelliset toimintamahdollisuudet. Ratkaisuaan odottaa myös hoito- ja 

kotipalveluiden työntekijäpula ja hoitajien palkkakehitys. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-

palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointi-
alueille vuoden 2023 alussa. 

Rakenteiden uudistamisella pyritään takaamaan yhdenvertainen palvelujen 

saatavuus kaikkialla Suomessa. Suomen väestö ikääntyy ja tarvitaan aiem-
paa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde 

muuttuu. Hallinnon tehostamisella hyvinvointialueilla odotetaan saavutet-
tavan jatkossa säästöjä, ja antavan enemmän taloudellista liikkumatilaa ja 
resursseja hoitotyöhön. 

Tavoitteemme eläkeläisten toimintaedellytysten sekä elinolojen korjaa-
miseksi edellyttävät meiltä eläkeläisiltä aktiivista äänestämistä sekä vahvaa 

eläkeläispolitiikan tekemistä omilla toiminta-alueillamme. 

EDUNVALVONTA 

Keskeinen osa piirin edunvalvontatyötä on vaikuttaminen alueellisiin sekä 

valtakunnallisiin yhteiskunnan päättäjiin. Piirin hallitus järjestää tiedotus- ja 
koulutustilaisuuksia jäsenyhdistysten toiveiden ja harkintansa mukaan 
jäsenyhdistysten jäsenille eläkkeensaajille ajankohtaisista aiheista. 

Kansanedustajille järjestetään edunvalvontatilaisuus ajankohtaisista 
aiheista toimintavuoden aikana. 



ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON  

UUDENMAAN PIIRI RY    

 

marrask-22  2/5 

Aktiivista jäsenhankintakampanjaa piirin yhdistyksissä jatketaan myös 

vuonna 2023. 

Piiri ja sen jäsenjärjestöt kannustavat vanhusneuvostojen edustajia aktiivi-
seen toimintaan kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä yhteistyöhön kuntien 

ja alueiden vanhusneuvostojen välillä. Järjestetään kysely jäsenyhdis-
tyksille vanhusneuvostojen toiminnan käynnistymisestä ja kuntien sekä 

hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen yhteistyön muodoista. 

Piiri varmistaa omalta osaltaan, että vanhusneuvostojen työ käynnistyy 
aktiivisesti sekä hyvinvointialueilla että kunnissa hyvinvointialueiden aloi-

tettua toimintansa vuoden 2023 alusta. Piirin  

Piiri vaikuttaa omalta osaltaan, että vanhusneuvostojen työ käynnistyy 

aktiivisesti sekä hyvinvointialueilla, että kunnissa hyvinvointialueiden aloi-
tettua toimintansa vuoden 2023 alusta. Piiri pitää tärkeänä, että kiinnite-
tään erityistä huomiota siihen, että jokaiselle hyvinvointialueen vanhus-

neuvostolle palkataan sihteeri, jolla on riittävä vanhuspoliittinen asian-
tuntemus. 

Piirin hallitus jatkaa henkilökohtaista yhteydenpitoa alueen yhdistyksiin. 

Eläkeläisjärjestöjen yhteinen edunvalvonta tapahtuu EETU ry:n (Eläkeläis-
ten yhteinen edunvalvontajärjestö) ja PENK:in (Uudenmaan Piirin Eläkeläis-

järjestöjen Neuvottelukunta) kautta. Esillä vuonna 2023 tulevat olemaan 
mm. ikäneuvolatoiminta, eläkeläisköyhyys, omaishoitajien aseman paran-

taminen ja edunvalvonta sekä hyvinvointialueiden vanhusasiavaltuutettu-
jen virkojen perustaminen. 

EKL:n Uudenmaan piiri toimii vuonna 2023 PENK:in puheenjohtaja-
yhdistyksenä. 

HALLINTO 

EKL  EKL:n Uudenmaan piiriä liiton hallituksessa kautena 2021–2025 edustaa 

piirin puheenjohtaja Seppo Fahlström. Liiton valtuuston puheenjohtajana 
toimii valtuustokaudella 2021–2025 Mirja Janérus ja valtuuston jäseninä 

Aarno Järvinen, Seppo Kurki, Marja Leppänen ja Kaija Viitakoski. 

Piirikokoukset 

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa; Piirin kevätkokous 

huhtikuun loppuun mennessä ja Piirin syyskokous marraskuun loppuun 
mennessä. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä jäsenkokouksia. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Toimintavuonna järjestetään koulutusta, kilpailutoimintaa ja yhteisiä tapah-
tumia yhdistysten jäsenille. 

Piirin toiminnassa tullaan keskittymään tulevaisuuden haasteisiin mm. piirin 
perustaman tulevaisuustyöryhmän esittämien näkökumien ja mahdollisten 
esille tulevien uusien toimintamallien avulla. 
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Koulutusta 
Koulutusta järjestetään edelleen yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. 
Piirin koulutustoiminnassa otetaan huomioon yhdistysten toivomukset ja 
tarpeet. 

Koulutusyhteistyötä Helsingin piirin kanssa jatketaan tiiviinä ja mahdolli-
simman moni koulutustapahtuma pyritään järjestämään yhteisinä tilaisuuk-

sina. Koulutustarjontaa koordinoidaan Liiton koulutuksen kanssa niin, että 
päällekkäisyyksiä ei synny. TSL on edelleen yhtenä yhteistyökumppanina 
koulutuksen toteutuksessa. 

Konkreettisina koulutustapahtumia vuodelle 2023 on suunnitteilla seuraa-
vasti: 

• Kerhonvetäjien koulutuspäivä, tammikuu 2023 
• Omaishoitajien päivä, helmikuu 2023 * 
• Hyvinvointialueiden käynnistyminen/toiminnan seuranta 

• Koulutusseminaari Helsinki–Tukholma - Helsinki, 17–19.4.2023 * 
• Kaikki voittavat ja kolme peliä – pelipäivä boccia, mölkky ja petankki, 

toukokuu 
• Yhdistysaktiivien päivät, marraskuu * 
• EKL-risteily Helsinki–Tukholma–Helsinki,  

valtakunnallinen, 28.–30.11.2023 
• Vanhusneuvostojen koulutus, yhteisesti kunnat ja hyvinvointialueet 

• Kirjoittajakurssi – kuinka saan sanomani perille? 
Tähdellä * merkityt kurssit yhdessä Helsingin piirin kanssa. 

Liikunta- ja kilpailut 
Olemme mukana EKL:N valtakunnallisessa liikuntakampanjassa ja haas-
tamme jäsenyhdistykset osallistumaan kampanjaan. 

Piiri järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa seuraavia kilpailuja: 

Aika Laji Paikka Järjestäjä 

27.1. Sisäboccia hk Porvoo Kokonhalli Porvoon Es 
24.2. Sisäboccia, 

joukkuekilpailu 
Porvoo Kokonhalli Porvoon Es 

1.3.-30.4. Ylös ja ulos – 
kuntoilemaan!  

Yhdistysten 
palautukset 12.5. 
mennessä 

EKL Uusimaa 

Maaliskuu Pilkkikilpailu, 

avoin 

Hiidenvesi Nummelan Es 

Huhtikuu Boccia ja mölkky-

kurssi-päivä 

avoin avoin 

12.5. Ulkoboccia, 
henkilökohtainen 

Tikkurilan 
urheilupuisto 

Simonkylän Es 

Toukokuu Rannaltaonginta Loviisa Loviisan Es 

2.6. Mölkky, viralliset 
säännöt 

Ruusupaviljonki, 
Korso 

Korson Es 

Elokuu Ulkoboccia, 
joukkuekilpailu 

Järvenpää / 
Vantaa 

Järvenpään Es 
Simonkylän Es 

Syyskuu Laituripilkki Hamarin ranta Porvoon Es 

29.9. Virkistyspäivä 
tikka (miehet ja 
naiset) 

Kiljava. Ennakko-
ilmoittautuminen 
25.8. mennessä 

EKL Uusimaa ja 
EKL Helsinki 

10.11. Pariboccia Porvoo Kokonhalli Porvoon Es 

Liiton henkilökohtainen sisäbocciakisa järjestetään Porvoossa Kokonhallissa 
20.-21.4.2023, järjestäjänä Porvoon Eläkkeensaajat. 
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Uusia kilpailuja otetaan mukaan kalenteriin edellyttäen, että kilpailulle 

löytyy paikallinen järjestäjä ja että kilpailun kustannukset katetaan 
osanottomaksutuotoilla. Piiri hankkii kilpailuihin kiertopalkinnot. 

Kulttuuri 
Vuoden 2023 kulttuuritapahtumat noudattelevat soveltuvin osin aikaisem-

pia vuosien tapahtumia huomioiden mahdolliset koronan aiheuttamat 
osallistumisrajoitteet. Kannustetaan alueen yhdistysten yhteistyötä juhlien 

(mm. kevätjuhla, syysjuhla, kulttuurikatselmus ja kirkkopäivä) järjestä-
misessä.  

Osallistutaan piirien yhteiseen tapahtumaan, jos sellainen järjestetään. 
Jäsenten toivotaan osallistuvan yhdistysten, piirin ja EKL:n järjestämiin 
koulutuksiin ja muihin tapahtumiin runsaslukuisesti. 

Ikäihmiset ovat aktiivisia kulttuurin tuottajia ja kuluttajia. Tulevaisuus-
työryhmän tehtäviin sisällytetään ikäihmisten kulttuuritoiminnan tuotta-

minen ja esittäminen esim. kulttuurikatselmuksen muodossa. 

Tapahtumia vuodelle 2023: 
- Piirin Kirkkopäivät 14.2.2023 Virta-kirkko Myyrmäki,  

järjestää Myyrmäen Eläkkeensaajat 
- Kevätkarkelot 13.4.2023 klo 14.00, järjestää Korson Eläkkeensaajat. 

Viestintä  Viestintä on säännönmukaista ja aktiivista. Piiri näkyy julkisuudessa. 
Tiedotteet lähetetään yhdistyksen ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähkö-
postina ja vain tarvittaessa kirjepostina. Ajanmukaisia ja päivitettyjä piirin 
kotisivuja käytetään tiedon välittämiseen asioista ja tapahtumista niin jäse-

nistölle kuin yleisöllekin, https://uusimaa.elakkeensaajat.fi/ tai www.ekl-
uusimaa.fi. Piirin kotisivuvastaavana ja yhdistysten kotisivujen teknisenä 

tukena toimii piirin tiedottaja. 
Tapahtumista ja kannanotoista lähetetään artikkelipohjia yhdistyksille. 
Myös siten aktivoidaan yhdistyksiä edistämään tunnettuutta ja tietoa 

omasta ja piirin toiminnasta paikallislehdille. 
Jokaiselle jäsenelle kotiin tuleva Eläkkeensaaja-lehti on hyvä tiedotus-

kanava, johon yhdistyksiä kannustetaan laatimaan tietoja toiminnastaan. 

Piirin sivut EKL-lehdessä ovat jatkossa 1 sivu/Piiri/kerran vuodessa. 

Yhteistoiminta 

Tehdään aktiivista yhteistyötä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n, EKL:n 
Helsingin piirin ja muiden EKL piirien, Työväen Sivistysliitto TSL ry:n sekä 
Uudenmaan Piirien Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunnan (PENK) kanssa. 

Yhteistyötä tehdään myös piirin alueen hyvinvointialueiden sekä kuntien 
vanhusneuvostojen kanssa. 

Talous Piirin talouden perustana ovat jäsenmaksutuotot sekä EKL:n piirille myöntä-
mä toiminta-avustus. 
Yhdistysten jäsenmaksu piirille on 1,50 €/ yhdistyksen henkilöjäsen. 

PIIRIN 50-VUOTISJUHLA JA HISTORIIKKI 

Piirin 50-vuotisjuhlia vietetään 25.3.2023 Korson LUMO-salissa. Juhlassa 
julkaistaan Piirin 50-vuotis historiikki ”Eläkkeensaajaelämää 50 v”. 

https://uusimaa.elakkeensaajat.fi/
http://www.ekl-uusimaa.fi/
http://www.ekl-uusimaa.fi/
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yhdistysten aktiivisen toiminnan ja toiminnan jatkuvuuden kannalta on 
tärkeää, että koronan vaikutukset jäisivät vuonna 2023 mahdollisimman 
vähäisiksi ja järjestöjen toiminta palautuisi normaaliksi kaikilta osin. 

Toiminta- ja osallistumismahdollisuudet sekä läheisten ja ystävien tapaami-
nen auttavat ikäihmisten arjessa jaksamista. 

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Tärkeää on 
löytää ne vaikuttamisen väylät, jota kautta ikääntyvien tarpeet eri alueilla 
saadaan päättäjien tietoon. Tarvitaan yhteistyötä kuntien ja alueiden 

vanhusneuvostojen välillä mm. palveluiden toimivuudesta, palveluiden 
keskittämisen vaikutuksista ja digitaalisten palveluiden saatavuudesta 

ikääntyvien käyttöön. Eläkeläisjärjestöjen tavoitteena on saada ns. ikäneu-
volatoiminta lainsäädäntötoimin mukaan hyvinvointialueiden palveluihin. 

Omaishoitajien aseman ja edunvalvonnan parantaminen mm. lainsää-

dännön kautta sekä heidän asioidensa esillä pitäminen ovat vuoden 2023 
tärkeitä tavoitteita. 

Kotihoitoa tullaan uudistamaan ja tavoitteena tulisi tällöin olla kotihoidon 
laadun ja resurssien vahvistaminen. Uhkana kotipalveluiden ja terveyden-
hoitopalveluiden kehittämiselle palveluiden saatavuudessa ja riittävyydessä 

on niukkeneva kotipalvelu- ja terveydenhoitohenkilöstön määrä. Siksi on 
tärkeää kehittää palveluiden sisältöä ja erilaisia palvelumuotoja mm. koti-

palveluita tarvitseville. Vanhusneuvostojen asiantuntemus ja osaaminen 
sekä aktiivisuus tulee olemaan tärkeässä roolissa terveydenhoidon ja koti-

palveluiden toimintoja kehitettäessä kunnissa ja alueilla. 

Tavoitteiden viemiseksi eteenpäin huhtikuussa 2023 pidettävät eduskunta-
vaalit ovat ikääntyvän väestön kannalta tärkeät vaalit. Vaalien tuloksesta 

riippuu, kuinka ikäihmisille tärkeitä asioita tullaan jatkossa käsittelemään ja 
millaista painoarvoa ne tulevat päättäjien päätöksenteossa saamaan. 

Käpylässä 4.11.2022 
EKL:n Uudenmaan Piiri ry 
Hallitus 


