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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2014
1. Johdanto
Vuosi 2014 oli Helsingin piiri ry:n 43. toimintavuosi. Piiri järjesti vuoden aikana koulutusta ja
tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä oli
24. Luettelo yhdistyksistä on liitteenä 1. Piirin yhdistyksissä oli jäseniä vuoden lopussa
2897 henkilöä. Piiri tuki yhdistyksiä käymällä yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa ja
piiri teki toimintaansa tunnetuksi osallistumalla Hakaniemen toritapahtumaan ja jakamalla
piirin- ja yhdistysten esitteitä ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta.
Piirin toiminnan tavoitteeksi vuodelle 2014 asetettiin toimintasuunnitelmassa
jäsenyhdistysten toimintakyvyn selvittäminen ja yhdistysten toimijoiden koulutuksen
järjestäminen sekä jäsenistön tietotekniikkataitojen parantaminen. Koska koulutustoiminta
katsottiin vuoden keskeisimmäksi hankkeeksi, sen toteuttamiseksi piiri perusti
varapuheenjohtaja Raija Hukkamäen johdolla toimivan koulutustoimikunnan, mihin
kuuluivat jäseninä Kerttu Nurmisto ja Irja Komsi.
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.
Erityisesti eläkkeensaajayhdistysten tilakysymykset muodostuivat erääksi keskeiseksi
edunvalvonta-asiaksi. HEJ ry sekä eläkeläisyhdistykset neuvottelivat kokoustiloista ja
tilavuokrista mm. Helsingin seurakuntayhtymän kanssa. Valitettavasti yhdenmukaista
käytäntöä ei saatu aikaan. Kohtuuhintaisten tilojen saantia eläkeläisjärjestöjen käyttöön
pidettiin kuitenkin tärkeänä tavoitteena, minkä eteen myös jatkossa on tarkoitus tehdä
töitä.
Vanhusneuvoston toimintaa ja Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti
osallistumalla näiden hankkeiden yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin.
2. EKL:n liittokokous
EKL:n liittokokous pidettiin Jyväskylässä 10. -11.6.2014. Piiri teki liittokokoukseen aloitteen
tilakysymyksistä ja piirin yhdistyksistä mm. Pasilan ja Vuosaaren yhdistykset tekivät
liittokokousaloitteita. Liittokokoukseen valmistautumista varten pidettiin
liittokokousedustajien yhteinen tilaisuus 7.5.2014. Siinä käsiteltiin liittokokousaineisto sekä
sovittiin asiat joista käytetään piirin puheenvuorot. Tilaisuudessa oli edustettuna 14
Helsingin piiriin kuuluvaa yhdistystä ja siellä päätettiin esityksistä henkilövalintoihin. Nämä
sitten toteutuivatkin liittokokouksessa esitysten mukaisina.
3. Jäsenistön edunvalvonta
Piirin hallitus hyväksyi vuonna 2013 jäsenistön edunvalvonnan pohjaksi tarkoitetun
asiakirjan, missä on esitetty piirin toiminnan kehittämistavoitteet ja edunvalvonnan
toimintakärjet vuosille 2013 - 2016. Piiri seurasi aktiivisesti EKL :n ja HEJ :n toimintaa
edunvalvontakysymyksissä ja pyrki vaikuttamaan niihin mahdollisimman paljon omalla
toiminnallaan eri elimissä.
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4. Piirin koulutustoiminta
Piiri järjesti yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa koulutusseminaarin laivaristeilynä 3.5.3.2014. Seminaarista saatu palaute oli pääosin myönteistä. Piirin koulutustoimikunta
suunnitteli koulutukset ja tapahtumat sekä hoiti järjestelyt. Piirin ja TSL:n kanssa
yhteistyössä järjestettiin koulutus Yhdistysavaimen kotisivuohjelman Start- version
käyttöönotosta 20.5.2014 TSL:n tiloissa. Siihen osallistui 15 jäsentä kuudesta eri
yhdistyksestä. Koulutus koettiin erittäin tarpeelliseksi ja toivottiin piirin järjestävän
lisäkoulutusta kuitenkin niin, että koulutukseen osallistujien osaamisen tasoerot ohjelman
käytössä otetaan huomioon.
Piirin ja ns. pienten yhdistysten keskustelutilaisuus pidettiin 17.9.2014, Kinaporissa. Palaute
oli myönteistä ja toivottiin piirin järjestävän vastaavan tyyppisen tilaisuuden myös 2015.
Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä. Toimihenkilötapaaminen pidettiin 9.10.14 Kirjalla ja
siihen osallistui 22 henkilöä. Järjestökoulutus Rajaniemessä yhdessä Uudenmaan piirin
kanssa pidettiin 15. -17.10.2014. Piiristä osallistui 25 eri yhdistysten jäsentä.
Koulutustoimikunta suunnitteli taloudenhoitajien koulutuksen järjestämisen 21.1.2015
Kinaporissa. Toimintasuunnitelmassa ollut tietokoneen käytön opastus/neuvonta ns.
”vierihoito” ei toteutunut osallistujien vähyyden vuoksi.
EKL: n ja TSL:n yhteistyössä järjestämään kotisivukoulutukseen Helsingin piiristä osallistui
kaksi (2) henkilöä.
5. Tapahtumat
Piiri järjesti 17.5.2014 ulkoilupäivän Mustikkamaalle Mehun majalle. Siellä oli osallistujia
noin 60 henkeä ja paikalla järjestettiin perinteisiä kilpailuja mm. petankki-ottelu.
Yhdistystemme jäseniä osallistui myös Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n sekä
liikuntaviraston ja sosiaali- ja terveysviraston järjestämään ulkoilupäivään Pihlajasaaressa
18.6.2014.
Piirin kesäteatterimatka tehtiin 2.7.2014 Turkuun Samppalinnan kesäteatteriin, missä
esitettiin näytelmä ” Matti ja Teppo. The Turku Brothers.”, osallistujia oli 142.
Uudenmaan piiriyhdistyksen järjestämään ulkoilu- virkistystapahtumaan 26.9.2014,
Kisakalliossa, Lohjalla osallistui 82 yhdistystemme jäsentä.
6. Jäsenistölle tiedottaminen
Piirin tiedotustoimintaa toteutettiin Yhdistys Sanomilla ja kotisivujen kautta. Yhdistys
Sanomia toimitettiin 17 kappaletta ja ne lähetettiin sähköpostitse yhdistysten
puheenjohtajille ja sihteereille. Kaikilla jäsenillä oli mahdollisuus tutustua Yhdistys Sanomiin
ja piirikokousaineistoihin piirin kotisivuilla.
7. Vierailut yhdistyksissä
Piirin hallituksen edustajat tekivät yhdistyksiin vuoden aikana 5 yhdistysvierailua (liite 2),
minkä lisäksi järjestettiin neuvottelutilaisuus piirin järjestörakenteen ja toiminnan
kehittämisestä 17.9.2014.
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi

Vuosikertomus

3 (4)

16.1.2015
Helsingin piiri ry
8. Piirin järjestämät juhlat
Piiri järjesti perinteisen kevätjuhlan 22.4.2014 Kinaporin Palvelukeskuksessa. Kevätjuhlassa
alustajana oli Nasima Razmyar. Sen lisäksi nähtiin laulu- ja tanssiesityksiä sekä järjestettiin
arpajaiset. Piirin syysjuhla pidettiin 30.10.2014 Ravintola Kaisaniemessä. Siellä ruokailun
lisäksi esiintyi Jussi Raittinen. Vuosaaren Eläkkeensaajista Timo Hietanen esitti lauluja ja
Seniorisiskot esittivät senioritansseja.
Neljän piirin yhteinen tapaaminen järjestettiin konserttina 5.10.2014 Sibelius talossa
Lahdessa ja piirin kirkkoretki tehtiin 21.11.2014 Vanhaan kirkkoon.
Piirin yhdistyksille jaettiin lippuja ylipormestari Jussi Pajusen 9.10.2014 järjestämään
konserttiin.
9. Kokoustoiminta
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa.
9.1 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2014 ja siihen osallistui 26
piirikokousedustajaa, 7 seuraajaa ja alustajana toiminut kansanedustaja Päivi Lipponen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Niittymäki. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus vuodelta 2013, vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapaus.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2014. Osallistujia oli 29 yhdistysten
piirikokousedustajaa ja 9 seuraaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Anneli Koivisto ja
alustajana oli professori Pentti Arajärvi. Alustuksen aiheena oli Sote-uudistus ja sen
toteutus Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Kokouksessa valittiin piirin puheenjohtaja ja
piirin hallituksen jäsenet sekä toiminnan- tarkastajat vuodelle 2015 ja hyväksyttiin vuoden
2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9.2 Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja vuodelle 2015 valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa joulukuussa. Vuoden 2014 hallituksen kokoonpano on esitetty
liitteessä 3.
9.3 Työvaliokunta
Työvaliokunta piti 7 kokousta ja valmisteli kokouksissaan hallitukselle meneviä asioita.
Työvaliokuntaan kuuluivat Veijo Lehto puheenjohtajana, Raija Hukkamäki, Sarita MajaHellman, Irja Komsi, Erkki Liskola, Ulla Liskola, Marita Majander, Hillervo Perttunen,
Kerttu Nurmisto ja Ritva Sänkiaho.
9.4 Piirin toimihenkilöt ja toimikunnat
Piirin varapuheenjohtajana toimi Raija Hukkamäki ja sihteerinä Sarita Maja-Hellman.
Yhdistys Sanomien toimittamisesta ja jakelusta, kotisivujen päivittämisestä ja muusta
tiedottamisesta huolehtivat puheenjohtaja ja sihteeri. Koulutustoiminnan suunnittelua ja
toteutusta varten asetettiin Raija Hukkamäen vetämä koulutustoimikunta, mihin kuuluivat
lisäksi Kerttu Nurmisto ja Irja Komsi.
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Piirin taloudenhoitajana toimi Kerttu Nurmisto, juhlavastaavana Erkki Liskola,
kokoustilavastaavana Ulla Liskola, liikunta- ja urheiluvastaavana Ritva Sänkiaho ja
arpajaisvastaavana Marita Majander. Matkavastaavan tehtäviä hoiti Ritva Sänkiaho
projektiluontoisesti.
10. 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.
11. Piirin edustukset
Piirin edellinen puheenjohtaja Erkki Liskola oli Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n
hallituksen jäsen liittokokoukseen asti, minkä jälkeen liittokokouksessa tehtävään valittiin
piirin puheenjohtaja Veijo Lehto ja Ritva Sänkiaho jatkoi varajäsenenä. EKL:n valtuustoon
kuului liittokokoukseen asti varsinaisina jäseninä Leena-Maija Tuominen ja Kari Kivelä ja
varajäseninä Lahja Sjöblom ja Antti Salminen. Liittokokouksessa valtuustoon valittiin Raija
Hukkamäki, varajäsenenään Erkki Liskola ja Sarita Maja-Hellman, varajäsenenään Irja
Komsi.
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Arja Kaistinen. Piirin
puheenjohtaja Veijo Lehto oli Stadin demarit ry:n nimeämänä vanhusneuvoston jäsen ja
hän oli myös sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen (Helsingin kaupunginvaltuuston
nimeämänä luottamushenkilöedustajana).
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksen varapuheenjohtajana toimi Risto
Björkman. Hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija Hukkamäki ja varajäsenenä Veijo
Lehto.
Ritva Sänkiaho oli Stadin demarit ry:n hallituksessa tarkkailijajäsenenä ja
Raija Hukkamäki oli EKL: edustajana Kelan eläkeasioiden asiakasraadissa.
12. 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 juurikaan edennyt toimintavuoden aikana, vaikka asiasta
käytiin keskustelua ja monella yhdistyksellä oli vaikeuksia löytää toimihenkilöitä. Tältä osin
keskusteluja ja valmistavia toimenpiteitä tulee jatkaa, koska yhdistysten suuri määrä
kuluttaa turhaan voimavaroja hallinnointiin, 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.
EKL:n Helsingin piiri
Hallitus 16.1.2015
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