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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2015
1. Johdanto
Vuosi 2015 oli Helsingin piiri ry:n 44. toimintavuosi. Piiri on perustettu 24.9.1971. Piiri
järjesti vuoden aikana koulutusta ja tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat
aktiivisesti. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä oli 24. Luettelo yhdistyksistä ja niiden jäsenmääristä
on liitteenä 1. Vuoden aikana piiriin liittyi mukaan Pääkaupunkiseudun Posti-Telen
Eläkkeensaajat ry ja toimintansa lopetti Kontulan Eläkkeensaajat ry. Piirin yhdistyksissä oli
jäseniä vuoden lopussa 2861 henkilöä. Piirin yhdistysten jäsenmäärät ovat jo pidempään
olleet laskussa, vaikka suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Jatkossa tähän asiaan on
kiinnitettävä enemmän huomiota ja EKL:n vuonna 2016 järjestämään
jäsenhankintakampanjaan on osallistuttava aktiivisesti.
Piiri tuki yhdistyksiä käymällä yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa ja piiri teki
toimintaansa tunnetuksi osallistumalla Hakaniemen toritapahtumaan 4.10.2015 ja
jakamalla piirin- ja yhdistysten esitteitä ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta.
2. Jäsenistön edunvalvonta
Piirin edunvalvontatehtäviä hoitamaan asetettiin puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla
toiminut edunvalvontatoimikunta, mihin kuuluivat lisäksi Ulla Liskola, Sarita Maja-Hellman
ja Raija Hukkamäki. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Piirin toiminnan tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin toimintasuunnitelmassa Stadin
ikäohjelman ja Sote-uudistuksen toteuttamisen seuranta. Vanhusneuvoston toimintaa ja
Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti osallistumalla näiden hankkeiden
yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin. Piiri hoiti jäsenyhdistysten kanssa jäsenistön
edunvalvontaa toimimalla yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry.) ja Helsingin
Eläkeläisjärjestön (HEJ ry.) kanssa. Eläkeläisten Etujärjestön (EETU ry) kanssa yhteistyötä
toteutettiin EKL:n kautta.
Maan uuden hallituksen suunnittelemia leikkauspäätöksiä vastaan EKL ry järjesti
Helsingissä kaksi mielenosoitusta 9.9.2015 Kesärannan edessä ja 8.10.2015
kansalaistorilla. Näihin piirin edustajat osallistuivat. Tosin kansalaistorin mielenosoituksessa
helsinkiläisten osuus oli vähäinen verrattuna muualta Suomesta tulleisiin mielenosoittajiin.
Tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin myös alennukset ikäihmisten liikennemaksuihin,
liikuntatiloihin ja uimahalleihin sekä riittävät ja edulliset toimitilat yhdistysten järjestämille
tilaisuuksille ja kerhotoiminnalle. Näitä asioita pidettiin koko vuoden ajan esillä kaikissa
mahdollisissa yhteyksissä, mutta tulokset jäivät kuitenkin laihoiksi.
Yhdessä HEJ ry:n kanssa valmisteltiin Sote-viraston myöntämien eläkkeensaajayhdistysten
järjestöavustusten hakumenettelyä järjestöjen yhteishakuna. Yhteishakuun osallistui piirin
24 yhdistyksestä 13 yhdistystä.
3. Piirin koulutustoiminta
Piirille asetettiin koulutustoimikunta, mikä suunnitteli koulutukset sekä hoiti niihin liittyvät
järjestelyt. Koulutustoimikuntaan kuuluivat Kerttu Nurmisto, Hillervo Perttunen, Raili
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Wallenius ja toimikunnan vetäjänä toimi Raija Hukkamäki. Koulutustoimikunta kokoontui 6
kertaa. Se järjesti ja suunnitteli neljä (4) koulutustilaisuutta.
Taloudenhoitajien koulutustilaisuus pidettiin 21.1.2015 Kinaporin palvelukeskuksessa, missä
osallistujia oli 28. Matkavastaavien koulutustilaisuus pidettiin Kampin palvelukeskuksessa
15.4.2015. Siihen osallistui 40 henkeä. Toimihenkilökoulutus pidettiin 13.5.2015 myös
Kampin palvelukeskuksessa ja siihen osallistui 40 henkeä.
Yhdistysten kotisivujen perustamiseksi ja ajan tasalla pitämisen parantamiseksi Raine Repo,
Pasilan Eläkkeensaajista ja Pertti Turpeinen, Vuosaaren Eläkkeensaajista järjestivät
kotisivuvierihoitokoulutusta Asukastalolla Itä-Pasilassa. Koulutukseen osallistuivat seuraavat
piirin yhdistykset:
Helsingin Eläkkeensaajat
Kallio Seudun Eläkkeensaajat
Vipuset
Käpylän eläkkeensaajat
Pasilan Eläkkeensaajat
Roihuvuoren Eläkkeensaajat

2
2
2
2
2
2

henkilöä
henkilöä
henkilöä
henkilöä
henkilöä
henkilöä

EKL:n ja TSL:n yhteistyönä järjestettiin 5.- 6.3.2015 TSL:n tiloissa kotisivukoulutus, mihin
osallistui 9 henkilöä.
Yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa järjestettiin koulutusseminaari laivaristeilynä 2325.2.2015. Helsingin piiristä osallistui 42 henkeä. Yhtenä ajankohtaisena aiheena oli
lähestyvät eduskuntavaalit, mitkä eivät sitten menneet eläkkeensaajien tilannetta ajatellen
hyvään suuntaan, vaan niiden perusteella syntynyt hallitus aloitti leikkauspolitiikkansa
kohdistaen sen suurelta osin juuri eläkkeensaajiin ja muihin pientuloisiin kansalaisiin.
Yhteistyössä EKL:n ja Uudenmaan piirin kanssa pidettiin koulutustilaisuus Rajaniemessä
19.-21.10.2015, mihin osallistui Helsingin piiristä 28 henkilöä.
4. Tapahtumat
Piiri ei järjestänyt omaa ulkoilutapahtumaa, vaan Piirin yhdistysten jäseniä osallistui
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n sekä liikuntaviraston ja sosiaali- ja terveysviraston
järjestämään ulkoilupäivään Pihlajasaaressa 16.6.2015 sekä yhdessä Uudenmaan piirin
kanssa järjestettyyn Virkistyspäivään 25.9.2015 Kisakalliossa Lohjalla.
Neljän piirin tapahtuma järjestettiin 2.6.2015 Haminassa, missä käytiin katsomassa
DANNY-show:ta. Piirin kesäteatterimatka tehtiin Hauholle 3.7.2015, missä nähtiin Hauhon
kesäteatterin esittämä näytelmä ”Hiljainen kylätie” ja nautittiin Lautsian Lomakeskuksessa
mainio ateria.
5. Jäsenistölle tiedottaminen
Piirin tiedotustoimintaa varten asetettiin puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla toiminut
tiedotustoiminta, mihin lisäksi kuuluivat Sarita Maja-Hellman ja Raine Repo. Tiedottamista
toteutettiin Yhdistys Sanomilla ja kotisivujen kautta. Yhdistys Sanomia toimitettiin 8
kappaletta ja ne lähetettiin sähköpostitse yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.
Koulutustilaisuuksista ja muista tapahtumista lähetettiin erillisiä tiedotteita.
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Kaikilla jäsenillä oli mahdollisuus tutustua piirin julkaisemiin Yhdistys Sanomiin, koulutus- ja
tapahtumatiedotteisiin sekä piirikokousaineistoihin piirin kotisivuilla osoitteessa:
http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/. Kotisivuihin tutustuminen oli mahdollista kaikissa
kirjastoissa olevilla atk-laitteilla. Tietotekniikkalaitteiden käyttö kirjastoissa edellyttää
kirjastokorttia. Kirjastojen henkilökunta antaa opastusta laitteiden käytössä.
6. Vierailut yhdistyksissä
Piirin hallituksen edustajat tekivät yhdistyksiin vuoden aikana 7 yhdistysvierailua (liite 2).
7. Piirin järjestämät juhlat
Piiri järjesti perinteisen kevätjuhlan Kinaporin Palvelukeskuksessa 9.4.2015. Kevätjuhlassa
alustajana oli Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Sen lisäksi nähtiin laulu- ja
tanssiesityksiä sekä järjestettiin arpajaiset. Piirin syysjuhla pidettiin perinteiseen tapaan
12.11.2014 Ravintola Kaisaniemessä. Syysjuhlan osalta on todettava, että osallistujamäärä
on joka vuosi vähentynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna.
8. Kokoustoiminta
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa.
8.1 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2015 ja siihen osallistui 31
piirikokousedustajaa, 11 seuraajaa ja alustajana toiminut Kuntaliiton varatoimitusjohtaja
Tuula Haatainen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anneli Koivisto. Kokouksessa
hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014, vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja
myönnettiin vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11.2015. Osallistujia oli 32 piirikokousedustajaa
ja 7 seuraaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Katajikko. Alustajaksi pyydetty Pilvi
Torsti ei päässyt paikalle sairastumisen vuoksi. Kokouksessa valittiin piirin puheenjohtaja ja
piirin hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat vuodelle 2016 ja hyväksyttiin vuoden
2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
8.2 Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja vuodelle 2016 valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa joulukuussa. Vuoden 2015 hallituksen kokoonpano on esitetty
liitteessä 3.
Hallitus piti tärkeänä kotisivujen käytön kehittämistä piirin yhdistyksissä ja toivoi enemmän
yhtenäisiä toimintatapoja, mitkä tukisivat paremmin kotisivujen käytössä annettavaa
koulutusta ja opastusta. Tästä syystä hallitus esitti EKL:n hallitukselle kotisivuohjelman
käyttöön ja ylläpitoon perustettavaa ohjausryhmää. Tämä esitys ei kuitenkaan johtanut
EKL:n hallituksessa ohjausryhmän perustamiseen.
Hallitus teki Helsingin kaupunginhallitukselle esityksen eläkkeensaajayhdistysten
toimitilakysymysten selvittämiseksi sekä edellytti toimenpiteitä tarvittavien tilojen
järjestämiseksi.
Piirin vuonna 2011 muutetut säännöt ilmoitettiin yhdistysrekisteriin vuonna 2015, koska
huomattiin, että niiden rekisteröinti vuonna 2011 oli jäänyt hoitamatta.
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8.3 Piirin toimihenkilöt
Piirin puheenjohtajana toimi Veijo Lehto, varapuheenjohtajana toimi Ulla Liskola ja
sihteerinä Sarita Maja-Hellman.
Yhdistys Sanomien toimittamisesta ja jakelusta, kotisivujen päivittämisestä ja muusta
tiedottamisesta huolehtivat puheenjohtaja ja sihteeri. Piirin taloudenhoitajana toimi Kerttu
Nurmisto, juhlavastaavana Erkki Liskola, kokoustilavastaavana Ulla Liskola, liikunta- ja
urheiluvastaavana Ritva Sänkiaho ja arpajaisvastaavana Marita Majander. Piirin
matkavastaavana toimi Timo Vartiainen.
9. Piirin talous
Piirin yhdistykset maksoivat piirille jäsenmaksua 1 euron jäseneltä. Piiri ei maksanut
vuokraa Kinaporissa pidetyistä kokouksista eikä muista tilaisuuksista. Piirin taloudenpito käy
tarkemmin esille tämän vuosikertomuksen liitteenä olevasta tilinpäätöksestä.
10. Piirin edustukset
Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto oli Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallituksen jäsen
ja Ritva Sänkiaho varajäsen. EKL:n valtuustoon kuuluivat Raija Hukkamäki, varajäsenenään
Erkki Liskola ja Sarita Maja-Hellman, varajäsenenään Irja Komsi.
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Lahja Sjöblom. Piirin
puheenjohtaja Veijo Lehto oli Stadin demarit ry:n nimeämänä vanhusneuvoston jäsen ja
myös neuvoston varapuheenjohtaja ja hän oli myös sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen
(Helsingin kaupunginvaltuuston nimeämänä luottamushenkilöedustajana).
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksen puheenjohtajana toimi Risto Björkman.
Hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija Hukkamäki ja varajäsenenä Tytti Pyöttiälä.
Erkki Liskola oli Stadin demarit ry:n hallituksessa seuraajajäsenenä ja
Raija Hukkamäki oli EKL: edustajana Kelan eläkeasioiden asiakasraadissa.
11. Arviointia piirin toiminnasta
Eläkkeensaajien edunvalvontaa hoidettiin yhdessä HEJ: n ja EKL: n kanssa, sillä kaikilla
eläkeläisjärjestöillä on yhteiset intressit valvottavana ja hoidettavana. EKL:n kautta on
yhteys myös valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön EETU ry:n.
Piirin järjestörakenteen muutos ei edennyt toimintavuoden aikana, ellei etenemisenä pidetä
sitä, että Kontulan Eläkkeensaajien yhdistys lopetti toimintansa, minkä seurauksena osa
sen jäsenistä siirtyi Itä-Helsingin Eläkkeensaajien jäseniksi. Monella yhdistyksellä oli
kuitenkin vaikeuksia löytää toimihenkilöitä ja yhdistysten hallinnointiin kului paljon
voimavaroja, vaikka tärkeämpää olisi keskittyä eläkkeensaajien yhteistoiminnan
kehittämisen ja edunvalvonnan hoitamiseen.
Tietotekniikkataitojen kehittämisessä ei myöskään saavutettu suuria tuloksia eikä
kotisivujen käytöstä muodostunut yhteisiä toimintamalleja yhdistysten ja piirin käyttöön,
vaikka yhteiset toimintamallit palvelisivat paremmin tietotekniikan käytön koulutusta jaa
opastusta.
EKL:n Helsingin piirin hallitus
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi

