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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2019
1. Johdanto
Vuosi 2019 oli EKL:n Helsingin piiri ry:n 48. toimintavuosi. Piiri on perustettu 24.9.1971.
Piiri järjesti vuoden aikana 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 2443.
Piiri tuki yhdistyksiä käymällä yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa. Piiri teki
toimintaansa tunnetuksi jakamalla piirin- ja yhdistysten esitteitä erilaisissa yhdistysten ja
piirin tapahtumissa ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta. Piirin kotisivuilta löytyy
ajantasaista tietoa piirin toiminnasta ja yhdistysten ja piirin luottamushenkilöistä sekä
yhdistysten matkoista.
2. Jäsenistön edunvalvonta
Piiri hoiti jäsenyhdistystensä 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. 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, Pertti Hyvärinen, Matti
Kaskenaho ja Irma Marttila. Sihteerinä toimi Pertti Hyvärinen. Toimikunta kokoontui 8
kertaa.
Piirin hallitus järjesti yhdessä Uudenmaan piirin kanssa sd-kansanedustajien tapaamisen
25.9.2019 Uudenmaan ja Helsingin erityistavoitteista ja -tarpeista eläkeikäisten
sosiaalipalvelujen ja asumisolojen järjestämisessä.
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.
Eläkeläisköyhyyden torjuminen oli EKL:n vuoden 2019 päätavoite. Toimikunta teki laajan
selvitystyön eläkeläisköyhyyden selvittämiseksi ja ensiksi tavoitteena oli Itä-Helsingin
tilanne. Toimikunta haastatteli useita sote-viraston ja muiden kaupungin organisaatioiden
henkilökuntaa ja sai heiltä vastauksia melko hyvin kysymyksiinsä. Tämän työn raportti
julkaistiin elokuussa ja se toimitettiin hyvin laajalle toimijakunnalle aina ministereitä,
kansanedustajia, sote-viraston henkilökuntaa ja muita alalla työskenteleviä henkilöitä
myöten ja sai monilta vastaanottajilta myönteistä palautetta. Työ jatkuu edelleen vuonna
2020.
Lisäksi vietiin eteenpäin jo aiemmin asetettua tavoitetta saada ikäihmisille alennusta
liikennemaksuihin, liikuntatiloihin ja uimahalleihin sekä riittävät ja edulliset toimitilat
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yhdistysten järjestämille tilaisuuksille ja kerhotoiminnalle. Näitä asioita pidettiin
aikaisempien vuosien tapaan esillä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä mm.
vanhusneuvoston tilaisuuksissa.
3. Piirin strategiatyö
Toimintavuoden aikana piirille laadittiin hallituksen jäsenten ryhmätyönä visio ja strategia
vuosille 2019 -2021. Toiminnan painopistealueiksi ko. suunnittelujaksolle valikoituivat
seuraavat toiminnot jäljempänä esitetyssä järjestyksessä:
• Viestintä ja jäsenhuolto
• Edunvalvonta
• Koulutus
• Tapahtumat
4. Koulutustoiminta
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.
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.
5. Viestintä ja tiedottaminen
Liiton toimesta järjestettiin piirin yhdistyksille Viestinnän kehittämispäivä 22.1.2019. Sen
tavoitteena oli saada yhteistyössä liiton kanssa kehitettyä viestintää liitosta yhdistyksiin ja
piireihin sekä myös yhdistyksistä piireihin ja liittoon. Viestinnän kehittäminen on yksi liiton
toiminnan painopistealue nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä.
Piirin tiedotustoimintaa hoidettiin vuonna 2019 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.
6. Jäsenhankinta
Liitto järjestää suuren jäsenhankintakampanjan vuonna 2020. Kampanja käynnistyy
virallisesti ystävänpäivänä 14.2.2020 ja päättyy 15.11.2020. Jäsenhankintakampanjan
valmistelua varten liitto järjesti piirille tätä koskevan seminaarin 22.11.2019 Kuntatalolla.
Seminaarissa esiteltiin liiton tuottama materiaali, mitä on tarkoitus käyttää jäsenhankinnan
tukena yhdistyksissä.
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7. Liikunta ja ulkoilu
Piiri järjesti ulkoilutapahtuman 14.2.2019 Paloheinässä. Lisäksi osallistui yhdessä
Uudenmaan piirin kanssa Virkistyspäivän järjestämiseen 27.9.2019 Kiljavalla.
8. Kulttuuri
Piiri osallistui ”Neljän piirin yhteiseen konserttiin” Lappeenrannassa 19.10.2019.
Piirin kirkkoretki tehtiin Kallion kirkkoon 13.11.2019.
9. Avustukset
Piiri haki HEJ ry:n hoitaman yhteishaun kautta Helsingin kaupungin Sote-toimialalta
järjestöavustusta vuodelle 2020 ja piiri jakoi vuodelle 2019 saamansa osuuden
avustuksesta sitä piirin kautta hakeneille yhdistyksille. Yhteishakuun osallistui piirin 20
yhdistyksestä 15 yhdistystä.
10. Yhdistysten vuosijuhlia
Valtion Eläkkeensaajat VES ry vietti 30-vuotisjuhliaan 4.4.2019. Tapanilan Eläkkeensaajien
55-vuotisjuhlaa vietettiin 30.4.2019. Myllypuron Eläkkeensaajat ry täytti 50 vuotta
7.10.2019 ja Itä-Helsingin Eläkkeensaajat ry täytti 45 vuotta 24.10.2019.
Juhlien yhteydessä jaettiin liiton ja piirin myöntämiä ansiomerkkejä. Myönnetyistä
ansiomerkeistä on luettelo vuosikertomuksen liitteenä 3.
11. Kokoustoiminta
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa ja Helsingissä pidetyt koulutustilaisuudet
Käpylän työväentalolla.
8.1 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2019. Alustuksen kokouksessa piti professori
Pentti Arajärvi. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2019. Kokouksessa ei ollut
alustajaa. Kokouksiin osallistuneiden määrät löytyvät liitteestä 1.
8.2 Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Vuoden 2019 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 alkuvuodesta toimi Åke Harden ja 12.4.2019 alkaen Kerttu Nurmisto.
Liikunta- ja urheiluvastaavana toimi Raili Wallenius. Matkavastaavaa piirille ei ollut nimetty.
12. 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.
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13. 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 MajaHellman, 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.
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija
Hukkamäki ja varajäsenenä Markku Palmu. HEJ ry:n kevät- ja syyskokouksessa piiriä edusti
Sarita Maja-Hellman.
14. 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 2019
1658 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.
15. Arviointia piirin toiminnasta
Eläkkeensaajien edunvalvontaa hoidettiin yhdessä HEJ ry: n ja EKL ry: n kanssa, sillä
kaikilla eläkeläisjärjestöillä on yhteiset intressit valvottavana ja hoidettavana. HEJ ry:n
toimintaa Helsingin päättäjiin päin pidetään piirissä tärkeänä kehittää, koska ikäihmisten
joukko kasvaa koko ajan, mikä seikka on tärkeää ottaa huomioon Helsingin kaupungin
päätöksenteossa.
Toiminta-avustusten hakeminen Helsingin kaupungilta toteutettiin HEJ ry:n kautta ja siinä
prosessissa on edelleen kehitettävää, jotta avustuskäytännöstä saataisiin selkeä ja turhalta
työltä yhdistyksissä, sotevirastossa ja HEJ ry:ssä vältyttäisiin.
Piirin järjestörakenteen kehittämisessä ei päästy edelleenkään eteenpäin, koska se
edellyttää sitä, että itsenäiset rekisteröidyt yhdistykset miettivät toimintojaan uudelleen ja
selvittävät, voisiko verkostoitumisella toisten yhdistysten kanssa helpottaa jotenkin
yhdistysten hallinnointia ja aikaansaada ehkä ihan uudenlaista yhdistysten välistä
yhteistoimintaa. Asia on kuitenkin tärkeä, koska yhdistyksissä koetaan yhä vaikeammaksi
löytää joka tehtävään toimihenkilöä ja jos toimihenkilöitä ei löydetä, toiminta alkaa supistua
ja jäsenistö kaikota.
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Tietotekniikkataitojen kehittämisessä kotisivujen kouluttaminen vierihoitoperiaatteella
edistää vähitellen yhdistysten valmiuksia hoitaa esimerkiksi yhdistysten jäsenasioita ja
viestintää. Myös tietojen etsimistä liiton, piirin ja yhdistysten kotisivuilta tulisi jäsenistön
keskuudessa parantaa esimerkiksi kaikille tarvitseville annettavalla koulutuksella.
Helsingissä helmikuun 13 päivänä 2020
EKL:n Helsingin piirin hallitus
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