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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2021
1. Yleistä
Vuosi 2021 oli EKL:n Helsingin piiri ry:n 50. toimintavuosi. Piiri on perustettu 24.9.1971.
Piirin toimintaan vaikutti vuonna 2021 koronaepidemia, mistä syystä suunniteltuja
tapahtumia jouduttiin siirtämään tai perumaan. Piiri järjesti kuitenkin vuoden aikana jonkin
verran koulutusta ja erilaisia tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat.
Vuosikertomuksen liitteenä 1 on luettelo piirin tapahtumista ja niiden osallistujamääristä.
Piiriin kuuluvia yhdistyksiä oli vuoden lopussa 19. Luettelo yhdistyksistä ja niiden
jäsenmääristä on liitteenä 2. Piirin yhdistyksissä oli henkilöjäseniä vuoden lopussa
yhteensä 2125. Grafinet pyysi eroa piiristä vuoden lopusta alkaen, joten vuoden 2022
alusta piiriin kuuluu 18 yhdistystä.
Piirin kotisivuilta löytyy ajantasaista tietoa piirin toiminnasta ja luottamushenkilöistä sekä
linkit yhdistysten sivuille.
2. Jäsenistön edunvalvonta
Piirin edunvalvontatehtäviä hoiti puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla toiminut
edunvalvontatoimikunta, mihin kuuluivat lisäksi Raija Hukkamäki, Matti Kaskenaho, Irma
Marttila, Pertti Hyvärinen ja Lahja Sjöblom. Sihteerinä toimi Lahja Sjöblom. Toimikunta
kokoontui 5 kertaa. Toimikunta seurasi aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyyttä
ja laatua Helsingissä. Tärkeällä sijalla olivat terveyskeskuksiin pääsyn nopeuttaminen ja
kotihoitopalvelut.
Piiri hoiti jäsenyhdistystensä kanssa jäsenistön edunvalvontaa toimimalla yhteistyössä
Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry.), Helsingin Eläkeläisjärjestön (HEJ ry.), Helsingin
Vanhusneuvoston ja Helsingin Sote-viraston kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä
toteutettiin myös Eläkeläisten Etujärjestön (EETU ry) kanssa EKL:n kautta.
Eläkkeensaajien Keskusliito EKL ry
Piirin edustajat toimivat liiton valtuustossa ja hallituksessa sekä Eläkkeensaajalehden
toimitusneuvostossa. Niissä käsiteltävistä ajankohtaisista ja keskeisistä asioista kerrottiin
piirin hallituksen kokouksissa ja käsiteltiin piirin muissa kokouksissa sekä tiedotettiin
jäsenyhdistyksille. Piiri kehotti yhdistyksiä aktiivisesti hakemaan liiton kautta jaettavia
pienavustuksia.
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
Piirillä oli HEJ ry:n hallituksessa varsinainen ja varajäsen. Piiri toimii edelleen aktiivisesti
HEJ: n yhteisöllisyyden ja viestinnän lisäämiseksi. HEJ: n kautta piiri seurasi Helsingin
kaupungin ikäihmisten palveluiden riittävyyttä ja laatua ja teki niitä koskevia esityksiä. Piiri
seurasi yhdessä HEJ ry:n kanssa edelleen HSL: n julkisen liikenteen toteuttamista ja
lippujen hintapolitikkaa.
Helsingin Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston toimintaa ja Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti
informoimalla näistä toiminnoista jokaisessa hallituksen kokouksessa ja osallistumalla
näiden hankkeiden yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin. Aktiivisesti osallistuttiin
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vanhusneuvoston toimintaan, missä vuodelle 2021 oli suunniteltu mm. seuraavia
aihekokonaisuuksia:

•
•
•
•
•
•

Miten asioin ilman nettiä?
Eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvoston yhteistyön syventäminen
Kulttuurilautakunnan tapaaminen
Tapaaminen palvelukeskusten asiakasneuvostojen edustajien kanssa ja
vierailu Kotkaan
Ikäihmisten asumisvaihtoehdot.

Helsingin kaupunki
Piirin edunvalvontatoimikunta teki yhteistyötä erityisesti sote-viraston virkamiesten ja sotelautakunnan poliittisten päättäjien ja myös kaupungin muiden poliittisten päättäjien kanssa.
Helsingin kaupungin demarivaltuutetuille lähetettiin kysely heidän suhtautumisestaan
ikäihmisten kohtuuhintaisen asumisen saatavuuteen, asuntojen tuotantoon ja rakentamisen
nopeuttamiseen. Vastaukset sd-valtuutetuilta olivat positiivisia.
Helsinkiläisten eläkeläisten köyhyystilanne päivitettiin yhdessä sote-viraston kanssa.
Tilastojen valossa kuitenkin eläkeläisköyhyys koskee suurimmin 75+ ikäisiä naisia.
Asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä hankittiin uutta tietoa ja saatiin
yhteystyössä aikaiseksi hakemus asiakasmaksun alentamisesta tai maksuttomuudesta.
Tilastoja, miten ko. asiat on ratkaistu, ei kuitenkaan saatu. Vuonna 2020 valituksia oli 223
ja 2021 lokakuuhun mennessä oli 194 päätöstä.
Piiri ei omassa toiminnassaan osallistunut osallistuvan budjetoinnin käytäntöön eikä ollut
piirinä yhteydessä stadin luotseihin.
3. Järjestötoiminta
Piirin hallituksen kokoukset pidettiin alkuvuodesta tietoverkossa Teams-kokouksina, koska
Kinaporin seniorikeskus pidettiin suljettuna Korona-epidemian johdosta. Loppuvuodesta
kokoukset pidettiin Kinaporin seniorikeskuksessa.
8.1 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Teams-yhteydelle 26.3.2021. Siihen osallistui 15
kokousedustajaa, 4 seuraajaa ja kaksi kokousvirkailijaa.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kinaporin Seniorikeskuksessa 26.11.2021. Siihen
osallistui 17 kokousedustajaa, 5 seuraajaa ja kaksi kokousvirkailijaa.
8.2 Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano on
esitetty liitteessä 4.
8.3 Piirin toimihenkilöt
Piirin puheenjohtajana toimi Veijo Lehto, varapuheenjohtajana Raija Hukkamäki, sihteerinä
Sissi Kähkönen 15.3.2021 alkaen ja tiedottajana Sarita Maja-Hellman, joka toimi myös
kotisivujen tietosisällön ja toimihenkilörekisterin ylläpitäjänä. Piirin koulutusvastaavana

www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi

Vuosikertomus

3 (5)

14.1.2022
Helsingin piiri ry
toimi Pertti Turpeinen ja piirin taloudenhoitajana toimi Kerttu Nurmisto. Liikunta- ja
urheiluvastaavana toimi Pekka Korhonen.
8.4 Yhdistysten vuosijuhlia
Vuonna 2021 moni piirin yhdistyksistä täytti vuosia. Syntymäpäiväsankareita olivat
seuraavat yhdistykset: Helsingin Eläkkeensaajat 60 vuotta, Maunulan seudun
Eläkkeensaajat 50 vuotta, Me Eläkkeensaajat Mes 30vuotta, Oulunkylän Eläkkeensaajat 40
vuotta, Roihuvuoren Eläkkeensaajat 50 vuotta ja Vuosaaren Eläkkeensaajat 40 vuotta.
Myös Helsingin piirijärjestö täytti pyöreitä vuosia eli 50 vuotta.
Vuosijuhliin liittyen piiri myönsi yhdistysten jäsenille hopeisia ansiomerkkejä, mitkä käyvät
ilmi liitteestä 4. Kultaiset ansiomerkit myönsi liitto.
Pasilan Eläkkeensaajat järjesti vuonna 2021 vapaaehtoistyön juhlan.
4. Jäsenhankinta
Piirin tarkoitus oli jatkaa jäsenhankintakampanjaa vuonna 2021, mutta korona- epidemia
sotki kuitenkin suunnitelmat ja jäsenmäärä väheni sen sijaan, että olisi saatu lisää jäseniä.
5. Viestintä ja tiedottaminen
Viestintätoimikuntaan kuuluivat Sarita Maja-Hellman, Tuulikki Lepomäki- Lahtinen ja
Markku Palmu. Koronan tautitilanteen johdosta toimikunnan yhteistyö toteutettiin lähinnä
tietoverkon kautta. Toimikunnan tavoitteena oli valmistella piirin ja yhdistysten yhteinen
viestintästrategia, minkä toteuttaminen kuitenkin siirtyi Korona-epidemian jälkeiseen
aikaan. Viestintätoimikunnasta Sarita Maja-Hellman ja Tuulikki Lepomäki-Lahtinen
osallistuivat liiton järjestämään viestintäkoulutukseen tietoverkossa.
Piirin tiedotustoimintaa hoidettiin vuonna 2021 piirin kotisivujen tiedoteosion kautta (viestit
ilman liitteitä) tai lähettämällä liitteellisiä viestejä sihteerin tai 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/. Piirissä ei vielä vuonna
2021 toteutettu jäsensivujen käyttöönottoa, koska jäsensivuille kirjautuminen edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Käyttöönoton edellytyksenä olisi yhteinen
kotisivujen käyttökoulutus piirin toimihenkilöille.
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.
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6. Koulutustoiminta
Koulutustoimikuntaan kuuluivat Pertti Turpeinen(pj), Eeva-Sisko Artell ja Sirpa Sarnasto.
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.
Useimmat koulutukset järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa. Omana
koulutuksenaan piiri toteutti vuoden lopulla tietotekniikkakoulutuksen, mistä saatiin varsin
hyvää palautetta ja toivottiin piirin järjestävän jatkossakin tietotekniikkaan liittyvää
koulutusta.
Valitettavasti osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin siirtämään tai peruuttamaan
koronaepidemian vuoksi.
7. Matkat ja muut tapahtumat
Piiri ei vuonna 2021 järjestänyt mitään konsertti- tai teatterimatkoja ja suunniteltu 50vuotisjuhlakin jouduttiin perumaan tautitilanteen pahenemisen johdosta.
8. 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.
9. Avustukset
Vuoden 2020 saatujen toiminta-avustusten raportointi Helsingin kaupungille toteutettiin
vuonna 2021 entiseen tapaan. Samoin avustusten hakeminen HEJ ry:n kautta toteutettiin
yhteishakuna hakemalla järjestöavustusta vuodelle 2022 Helsingin kaupungin Sotetoimialalta. Piiri tulee jakamaan vuodelle 2022 saamansa osuuden avustuksesta sitä piirin
kautta hakeneille yhdistyksille. Yhteishakuun vuodelle 2022 osallistui piirin 19 yhdistyksestä
13 yhdistystä ja piiriyhdistys.
10. 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 tiedottaja Sarita
Maja- Hellman.
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Lahja Sjöblom,
varajäsenenään Pertti Hyvärinen. Kun vanhusneuvoston uusi kausi kuntavaalien jälkeen
alkoi, Lahja Sjöblom valittiin vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi. Piirin puheenjohtaja
Veijo Lehto oli Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä luottamushenkilöedustaja
vanhusneuvostossa keväällä 2021 siihen asti kunnes uusi vanhusneuvosto valittiin.
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Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija
Hukkamäki ja varajäsenenä Markku Palmu. HEJ ry:n kevät- ja syyskokouksessa piiriä edusti
Irma Marttila.
12.Vapaaehtoistyö piirissä
Piirin toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Monilta ikäihmisiltä puuttuvat vielä digiajan
välttämättömät perustaidot. Panostaminen tietotekniikkataitojen kehittämiseen on avain
uuteen toimintatapaan, sillä paremmat digitaidot ovat yksi mahdollisuus, millä
vapaaehtoistyötä voidaan jakaa nykyistä tasaisemmin.
Helsingissä helmikuun 21 päivänä 2022
EKL:n Helsingin piirin hallitus
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