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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2020 
 

1. Johdanto 
Vuosi 2020 oli EKL:n Helsingin piiri ry:n 49. toimintavuosi. Piiri on perustettu 24.9.1971. 
Piirin toimintaan vaikutti vuonna 2020 Korona- epidemia, mistä syystä moni suunniteltu 
tapahtuma jouduttiin perumaan. Piiri järjesti kuitenkin vuoden aikana jonkin verran 
koulutusta ja erilaisia tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat aktiivisesti. 
Vuosikertomuksen liitteenä 1 on luettelo piirin tapahtumista ja niiden osallistujamääristä. 
Piiriin kuuluvia yhdistyksiä oli vuoden lopussa 20. Luettelo yhdistyksistä ja niiden 
jäsenmääristä on liitteenä 2.  Piirin yhdistyksissä oli henkilöjäseniä vuoden lopussa 
yhteensä 2333. 
 
Piiri teki toimintaansa tunnetuksi jakamalla piirin- ja yhdistysten esitteitä erilaisissa 
tapahtumissa ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta. Piirin kotisivuilta löytyy 
ajantasaista tietoa piirin toiminnasta ja luottamushenkilöistä sekä linkit yhdistysten sivuille. 
 

2. Jäsenistön edunvalvonta 
Piiri hoiti jäsenyhdistystensä kanssa jäsenistön edunvalvontaa toimimalla yhteistyössä 
Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry.) ja Helsingin Eläkeläisjärjestön (HEJ ry.) kanssa. 
Valtakunnallista yhteistrytötä Eläkeläisten Etujärjestön (EETU ry) kanssa toteutettiin EKL:n 
kautta. Piiri on rekisteröitynyt myös Kumaja - verkostoon, minkä tehtävänä on vaikuttaa 
yhdessä Uudenmaan sote-järjestöjen kanssa Uudenmaan sote- ja maakuntauudistukseen. 
Yhteisenä tavoitteena ovat hyvinvointia tuottavat ja toimivat palvelut. 
 
Piirin edunvalvontatehtäviä hoiti puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla toiminut 
edunvalvontatoimikunta, mihin kuuluivat lisäksi Raija Hukkamäki, Matti Kaskenaho, Irma 
Marttila ja Lahja Sjöblom. Sihteerinä toimi Lahja Sjöblom. Toimikunta kokoontui 4 kertaa. 
 
Edunvalvontatoimikunta jatkoi köyhyysasian selvittelyä ja erityisesti asiakasmaksujen 
käsittelyä samassa yhteydessä. Toimikunta tapasi kaupungin asiakasmaksupäällikkö Ulla 
Hautamäen yhdessä johtaja Seija Meripaasin kanssa, jossa tilaisuudessa sovittiin tietojen 
välittämisestä sekä kaupungin toimintojen selkeyttämisestä. Toinen iso asia oli kaupungin 
vuokra-asuntojen hakumenettelyn selvittäminen. Molempia asioita jatketaan edelleen. 

 
Vanhusneuvoston toimintaa ja Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti 
informoimalla näistä toiminnoista jokaisessa hallituksen kokouksessa, osallistumalla näiden 
hankkeiden yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin. Lisäksi käsiteltiin Helsingin ikäohjelmaa 
ja Helsingin vanhuspalveluita.  
 

 
3. Koulutustoiminta 

Koulutustoimikuntaan kuuluivat Pertti Turpeinen(pj), Hillervo Perttunen ja Eeva-Sisko Artell. 
Koulutustoimikunta suunnitteli koulutukset sekä hoiti niihin liittyvät järjestelyt. Pidetyt 
koulutustilaisuudet ja niiden osallistujamäärät käyvät ilmi liitteestä 1.  

 
Piirin koulutusten tavoitteena oli lisätä yhdistysten toimijoiden tietoa mm. EKL ry:n 
edunvalvonnasta, liittokokouspäätöksistä sekä Helsingin piirin toiminnasta. Lisäksi 
koulutuksissa jaettiin lisätietoa yhdistysten toimintaan liittyvistä käytännön asioista. 
Koulutukset järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa. 
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Valitettavasti osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin siirtämään tai peruuttamaan 
korona-epidemian vuoksi.  

  
4. Viestintä ja tiedottaminen 

Viestintätoimikuntaan kuuluivat Sarita Maja-Hellman ja Tuulikki Lepomäki- Lahtinen. 
Toimikunnan tavoitteena oli valmistella piirin ja yhdistysten yhteinen viestintästrategia, 
mikä toimisi myös osana liiton viestintästrategiaa. Valmistelu oli tarkoitus aloittaa 
yhdistysten tiedottajille järjestettävällä koulutustilaisuudella, minkä järjestäminen kuitenkin 
siirtyi Korona-epidemian jälkeiseen aikaan. Samoin epidemian jälkeiseen aikaan siirtyi myös 
pitkään suunnitteilla ollut kotisivujen jäsensivujen käyttöönotto, minkä oli tarkoitus liittää 
piirin toimihenkilöille järjestettävän kotisivukoulutuksen yhteyteen. 
 
Piirin tiedotustoimintaa hoidettiin vuonna 2020 piirin kotisivujen tiedoteosion kautta (viestit 
ilman liitteitä) tai lähettämällä liitteellisiä viestejä sihteeri/tiedottajan omasta sähköpostista 
käyttäen hyväksi piirin rekisterissä olevia sähköpostiosoitteita ja jäsenryhmiä.  
 
Yleiset tiedotteet julkaistiin sähköpostijakelun lisäksi myös piirin julkisilla sivuilla, mistä 
kaikki nekin, joilla ei ole sähköpostia, voivat käydä ne lukemassa ja/tai tulostamassa. Näin 
kaikilla piirin jäsenyhdistysten jäsenillä oli mahdollisuus ilman salasanoja tutustua uutisiin, 
hallitustiedotteisiin, koulutus-, matka- ja tapahtumatiedotteisiin sekä piirikokousaineistoihin 
piirin kotisivuilla osoitteessa: http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/.  
 
Piirin hallituksen tiedotustoimintaa hoidettiin kotisivujen jäsenrekisteristä lähetetyillä 
ryhmäposteilla sähköpostiin sekä julkaisemalla hallituksen asiakirjat hallituksen käytössä 
olevilla suljetuilla kotisivuilla. Hallituksen sivuille pääseminen edellytti käyttäjätunnusta ja 
salasanaa.  
 

5. Jäsenhankinta 
Liiton tarkoitus oli järjestää suuri jäsenhankintakampanja vuonna 2020 ja sen valmistelua 
varten liitto järjesti piirille tätä koskevan seminaarin 22.11.2019 Kuntatalolla. Korona-virus 
epidemia sotki kuitenkin suunnitelmat ja kampanjan toteutus siirtyi vuodelle 2021.  
 

Työryhmä Esa Luomala, Irma Marttila ja Raija Hukkamäki valmisteli muistion 
”Keinot uusien jäsenten hankintaan ja jäsenyyden säilyttämiseen”. 
 
 

6. Liikunta ja ulkoilu 
Liikuntatoimikuntaan kuuluivat Åke Harden ja Pekka Korhonen. Piiri järjesti 
ulkoilutapahtuman Paloheinässä, mihin osallistui 41 henkeä, joista 35 oli Helsingistä ja 6 
Uudeltamaalta. 
 

7. Avustukset 
Toiminta-avustusten hakeminen Helsingin kaupungilta toteutettiin entiseen tapaan HEJ ry:n 
kautta yhteishakuna hakemalla järjestöavustusta vuodelle 2021 Helsingin kaupungin Sote-
toimialalta ja piiri jakoi vuodelle 2020 saamansa osuuden avustuksesta sitä piirin kautta 
hakeneille 15 yhdistykselle. Yhteishakuun vuodelle 2021 osallistui piirin 20 yhdistyksestä 14 
yhdistystä. 
 

http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/
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8. Yhdistysten vuosijuhlia 

Kannelmäen Eläkkeensaajat täytti 40 vuotta 27.1.2020. Pasilan Eläkkeensaajien 23.3.2020 
pidettäväksi suunniteltu 25 vuotisjuhla jouduttiin perumaan Korona-epidemian johdosta. 
HKY:n Torstai-Iltapäiväkerho täytti 55 vuotta 23.4.2020 ja Postin Helsingin seudun 
Eläkkeensaajat 45 vuotta. 
 
Juhlien yhteydessä jaettiin piirin myöntämiä ansiomerkkejä. Myönnetyistä ansiomerkeistä 
on luettelo vuosikertomuksen liitteenä 3. 
 

9. Kokoustoiminta 
Piirin hallituksen kokoukset pidettiin alkuvuodesta Kinaporin seniorikeskuksessa ja syksyllä 
kaksi kokousta kuntatalolla ja yksi kokous Kannelmäen Eläkkeensaajien kokoustilassa, 
koska Kinaporin seniorikeskus pidettiin suljettuna Korona-epidemian johdosta. 
  
8.1 Sääntömääräiset kokoukset  
Sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidettiin sähköpostikokouksena 27.11.2020 – 
12.12.2020 välisenä aikana. Kokouksiin osallistuneiden määrät löytyvät liitteestä 1. 
 
8.2 Hallitus  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano on 
esitetty liitteessä 4.  
 
8.3 Piirin toimihenkilöt  
Piirin puheenjohtajana toimi Veijo Lehto, varapuheenjohtajana Raija Hukkamäki ja 
sihteeri/tiedottajana Sarita Maja-Hellman, joka toimi myös kotisivujen tietosisällön ja 
toimihenkilörekisterin ylläpitäjänä. Piirin koulutusvastaavana toimi Pertti Turpeinen, piirin 
taloudenhoitajana toimi Kerttu Nurmisto. Liikunta- ja urheiluvastaavina toimivat Pekka 
Korhonen ja Åke Harden. 
 

10.  Piirin talous 
Piirin yhdistykset maksoivat piirille jäsenmaksua 1 euron jäseneltä. Piiri ei maksanut 
vuokraa Kinaporissa pidetyistä kokouksista. Piirin taloudenpito käy tarkemmin esille tämän 
vuosikertomuksen liitteenä 5 olevasta tilinpäätöksestä. 
 

11.  Piirin edustukset 
Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto oli Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallituksen jäsen 
ja Hillervo Perttunen varajäsen. EKL:n valtuustoon kuuluivat Raija Hukkamäki, 
varajäsenenään Margit Isomäki ja toisena varajäsenenään Raili Wallenius sekä Sarita Maja-
Hellman, varajäsenenään Lahja Sjöblom ja toisena varajäsenenään Timo Vartiainen. 
Eläkkeensaajalehden toimitusneuvostossa piirin edustajana toimi piirin sihteeri/tiedottaja 
Sarita Maja- Hellman. 

 
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Lahja Sjöblom, 
varajäsenenään Pertti Hyvärinen. Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto oli Helsingin 
kaupunginhallituksen nimeämä luottamushenkilöedustaja vanhusneuvostossa ja myös 
neuvoston varapuheenjohtaja sekä sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen.  
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Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija 
Hukkamäki ja varajäsenenä Markku Palmu. HEJ ry:n kevätkokouksessa 10.3.2020 piiriä 
edusti Irma Marttila ja syyskokouksessa 3.11.2020 Matti Kaskenaho. 

 

 HEJ ry:n verkkosivut uudistettiin. 
HEJ ry puolusti yli 70 vuotiaiden kertalipun 50 % alennusta ja aikarajan poistoa 
lähettämällä 2 kannanottoa HSL: n hallitukselle sekä teki esityksen Helsingin 
kaupungin ja HSL: n hallituksille maksuttomista matkakorttien lataamispalveluiden 
perustamisesta kirjastoihin. 
 
HEJ ry esitti kannanottoja tekeillä oleviin raitiovaunupysäkkien muutoksiin 
tavoitteena etteivät pysäkkivälit tulisi kohtuuttoman pitkiksi jotta huonosti liikkuvien 
ikäihmisten liikkuminen ei heikentyisi. Toivottiin parannuksia liikennevalo-
ohjauksiin. 

 
12.Vapaaehtoistyö piirissä 

Piirin toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Kun samat henkilöt, jotka toimivat myös 
piirin tehtävissä, ovat yleensä omassa yhdistyksessään jo yhdessä tai useammassa roolissa, 
täyttää vapaaehtoistyö monella jo suuren osan ajasta. Tästä syystä tehtäviä ei kovin hyvin 
haluta ottaa vastaan. Piirissä tehtiin muistiin kirjattuja vapaaehtoistunteja vuonna 2020 
1055 tuntia, mikä on todellisia vapaaehtoistunteja pienempi määrä, koska kaikki eivät   ole 
kirjanneet muistiin tehtyjä tunteja. 
 
Tehtäviä jaettaessa on aivan selvästi havaittavissa, että monilta ikäihmisiltä puuttuvat vielä 
digiajan välttämättömät perustaidot. Panostaminen kehitykseen on tärkeää, sillä kun 
järjestön toimintoja digitalisoidaan, aikaa varsinaiselle ydintehtävälle vapautuu ja lopulta 
myös rahaa säästyy. Paremmat digitaidot on yksi mahdollisuus, millä vapaaehtoistyön 
määrää voidaan vähentää, koska silloin voidaan käyttää toimintatapoja, millä asioita voi 
hoitaa useamman toimijan toimesta. 
 

13. Arviointia piirin toiminnasta  
Korona-epidemia tulee jatkossakin haittaamaan piirin toimintaa ja piirissä tulee pohtia sitä, 
miten toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää uudessa normaalissa, koska entiseen ei ole 
paluuta. 
 
 
Helsingissä helmikuun 21 päivänä 2021 
 
EKL:n Helsingin piirin hallitus 
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