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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2017 
 

1. Johdanto 
Vuosi 2017 oli Helsingin piiri ry:n 46. toimintavuosi. Piiri on perustettu 24.9.1971. Piiri 
järjesti vuoden aikana koulutusta ja tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat 
aktiivisesti. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä oli vuoden lopussa 23. Luettelo yhdistyksistä ja 
niiden jäsenmääristä on liitteenä 1.  Piirin yhdistyksissä oli henkilöjäseniä vuoden lopussa 
2797.  
 
Piiri tuki yhdistyksiä käymällä yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa ja teki 
toimintaansa tunnetuksi osallistumalla Hakaniemen toritapahtumaan 1.10.2017 ja 
jakamalla piirin- ja yhdistysten esitteitä ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta. 
 

2. Jäsenistön edunvalvonta 
Piirin edunvalvontatehtäviä hoiti puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla toiminut 
edunvalvontatoimikunta, mihin kuuluivat lisäksi Sarita Maja-Hellman, Pertti Hyvärinen ja 
Margit Isomäki. Toimikunta kokoontui kolme kertaa. 
 
Vanhusneuvoston toimintaa ja Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti 
osallistumalla näiden hankkeiden yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin. Niissä käsiteltiin 
esim. Helsingin ikäohjelmaa, sateenkaarisenioreiden tilannetta Helsingissä ja Helsingin 
vanhuspalveluita yleisesti.  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.  
 
Ikäihmisiin kohdistuneiden maan hallituksen tekemien päätösten johdosta 
eläkeläisköyhyyden torjuminen nousi vuoden 2017 päätavoitteeksi. Lisäksi tuotiin esille jo 
aiemmin asetettu tavoite saada ikäihmisille alennusta liikennemaksuihin, liikuntatiloihin ja 
uimahalleihin sekä riittävät ja edulliset toimitilat yhdistysten järjestämille tilaisuuksille ja 
kerhotoiminnalle. Näitä asioita pidettiin aikaisempien vuosien tapaan esillä kaikissa 
mahdollisissa yhteyksissä mm. vanhusneuvoston tilaisuuksissa. Tilakysymysten osalta on 
todettava, että joissain yhdistyksissä on saatu aikaan uusia tilaratkaisuja, mutta selkeää 
kokonaisnäkemystä siitä, miten ikäihmisten tapaamistilat tulisi järjestää Helsingissä, ei ole 
saatu aikaiseksi. 
 
Yhdessä HEJ ry:n kanssa hoidettiin Sote-viraston myöntämien eläkkeensaajayhdistysten 
järjestöavustusten yhteishaku ja Helsingin piirin osuuden jakaminen piirin yhdistyksille. 
Yhteishakuun osallistui piirin 23 yhdistyksestä 15 yhdistystä. 
 

3. Piirin koulutustoiminta 
Piirin koulutustoimikunta suunnitteli koulutukset sekä hoiti niihin liittyvät järjestelyt. 
Koulutustoimikuntaan kuuluivat Raija Hukkamäki (pj), Pirkko Sonné, Hillervo Perttunen ja 
Raili Wallenius. Koulutustoimikunta kokoontui 3 kertaa. Piirin koulutuksen tavoitteena oli 
lisätä yhdistysten toimijoiden tietoa muun muassa EKL ry:n edunvalvonnasta, liitto-
kokouspäätöksistä sekä Helsingin piirin toiminnasta. Koulutuksissa käsiteltiin monia 
yhdistysten toimintaan liittyviä käytännön asioiden hoitoa. 
 
Koulutustoimikunta suunnitteli ja järjesti tammikuussa taloudenhoitajien ja 
toiminnantarkastajien koulutuksen 26.1.2017 Kinaporissa. Osallistujia oli yhteensä 34. 
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Uudenmaan piiri järjesti 9.2.2017 järjestötoiminnan peruskurssi Käpylän työväentalolla, 
mihin myös helsinkiläisillä oli mahdollisuus osallistua. Siinä oli mukana 4 helsinkiläistä. 
 
Yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa järjestettiin aikaisempien vuosien tapaa 
koulutusseminaari laivaristeilynä 6.-8.3 2017 Viking m/s Mariellalla. Koulutusristeilyyn 
osallistui Helsingin piiristä 54 henkeä. 
 
Samoin yhteistyössä Uudenmaan piiriin kanssa järjestettiin matkavastaavien 
koulutustilaisuus 22.9.2017 Kirjalla. Tilaisuuteen osallistui Uudeltamaalta 28 henkeä ja 
Helsingistä 22 henkeä. 
 
Helsingin piiri järjesti toimihenkilöiden koulutuspäivän 6.10.2017 Kirjalla. Tilaisuuteen 
osallistui 37 henkeä. 
 
Yhdessä EKL:n ja Uudenmaan piirin kanssa järjestettiin järjestötoiminnan kurssi 
Rajaniemessä 25. -27.10.2016. Tähän Helsingin piiristä osallistui 31 henkeä. 
 
Vuoden aikana Raine Repo Pasilan Eläkkeensaajista, Pertti Turpeinen ja Sarita Maja-
Hellman Vuosaaren Eläkkeensaajista jatkoivat yhdistysten edustajien ohjausta ja neuvontaa 
kotisivujen päivittämisessä ja ylläpidossa. Koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi keväällä ja 
kaksi syksyllä. Tähän ohjaukseen osallistui 21 henkilöä 11 yhdistyksestä. Ohjaus tapahtui 
Pasilan asukastalossa ja Kinaporissa, Kertsi 4:ssä. 
 

4. Piirin kehittämistoiminta ja yhteistyö 
Eläkeläisjärjestö Pro Seniorit oli tehnyt yhteistyösopimuksen EKL:n kanssa, mistä syystä 
kutsuttiin Pro Seniorit Pääkaupunkiseudun kerhon edustajat piirin hallituksen kokoukseen 
20.1.2017 keskustelemaan yhteistyöstä. Yhteistyön syventämiseksi perustettiin työryhmä, 
missä Raijan Hukkamäki oli koollekutsujana. Myöhemmin päätettiin työryhmän esityksestä, 
että Pro Senioreiden yhteyshenkilö lisätään piirin sähköpostijakeluun, jotta he saavat tiedon 
piirin järjestämistä tilaisuuksista ja voivat niihin osallistua. Tilaisuuksista saa tietoa myös 
seuraamalla piirin kotisivuja. 
 
Piirin hallitus järjesti 31.3.2017 kehittämisseminaarin, mihin osallistui 16 piirin hallituksen 
jäsentä ja/ tai yhdistyksen puheenjohtajaa. Kehittämistoiminnan tavoitteena piirissä on 
yhdistysbyrokratian vähentäminen ja vähäisten resurssien suuntaaminen mm. ikäihmisten 
edunvalvontaan. Tämä edellyttäisi yhteistyötä eri yhdistysten kesken ja jopa pienten 
yhdistysten voimien yhdistämistä, ettei samoja hallintotehtäviä tehtäisi niin monta kertaa. 
 

5. EKL:n liittokokous Lappeenrannassa 14.-15.6.2017 
Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14.-15.6.2017. 
Liittokokousvalintoja valmisteleva piirin kokous pidettiin Kinaporissa 3.5.2017 ja siinä 
sovittiin yhteisistä esityksistä liittokokoukselle. Piirin edustajana liittokokouksessa toimi Åke 
Harden. Liittokokouksessa muutettiin yhdistysten ja piirin mallisääntöjä. 
 

6. Tapahtumat 
Liikunta- ja urheilu 
Piirin liikunta- ja urheilutoimikuntaan kuuluivat Pekka Korhonen ja Raili Wallenius. Piiri ei 
järjestänyt omaa ulkoilutapahtumaa, vaan osallistui yhdessä Uudenmaan piirin kanssa 
Virkistyspäivän järjestämiseen 29.9.2017 Kisakeskuksessa Lohjalla. Liikuntapäivään 
Kisakeskuksessa osallistui 50 henkeä. Jotkut Helsingin piiristä saattoivat osallistua myös 
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HEJ ry:n järjestämään ulkoilutapahtumaan 29.8.2017 Töölönlahden puistossa. 
 
Liikunta- ja urheilutoimikunta suunnitteli myös mölkkykisan järjestämistä, mitä ei 
kuitenkaan saatu aikaiseksi liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
 
Kulttuuri 
Piiri järjesti 18.5.2017 Yksityisnäytöksen elokuvasta "Hymyilevä mies", 
elokuvateatteri Kino Sheryl:ssä, osoitteessa Hämeentie 135 C. 
 
Kesäteatterissa Hämeenlinnassa käytiin 19.7.2017 katsomassa musikaalia ”Suklaasydän”. 
Teatterimatkaan osallistui 108 henkilöä. Kirkkoretki tehtiin Uspenskin katedraaliin 

9.11.2016. Kirkkoretki olikin vuonna 2017 menestys suuren osallistujamäärän vuoksi. 
Siihen osallistui reilusti yli 200 henkeä. 
 
 

7. Jäsenistölle tiedottaminen 
Piirille ei vuodeksi 2017 valittu tiedotustoimikuntaa, vaan katsottiin että tiedottajan 
puuttumisen johdosta tehtävää hoitavat puheenjohtaja ja sihteeri. Piirin tiedotustoimintaa 
hoidettiin vuonna 2017 piirin kotisivujen tiedoteosion kautta (viestit ilman liitteitä) tai 
lähettämällä liitteellisiä viestejä sihteerin sähköpostista käyttäen hyväksi piirin rekisterissä 
olevia sähköpostiosoitteita ja jäsenryhmiä. Yleiset tiedotteet julkaistiin 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, koulutus- ja tapahtumatiedotteisiin sekä piirikokousaineistoihin 
piirin kotisivuilla osoitteessa: http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/. Kotisivuohjelmaan 
kuuluvia jäsensivuja, joille kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ei piirillä ollut 
aktivoituna. 
 
Kotisivuihin tutustuminen on mahdollista myös ilman omia atk-laitteita kaikissa kirjastoissa 
olevilla atk-laitteilla. Tietotekniikkalaitteiden käyttö kirjastoissa edellyttää kirjastokorttia. 
Kirjastojen henkilökunta antaa opastusta laitteiden käytössä. 
 
Piirin hallituksen tiedotustoimintaa hoidettiin kotisivujen jäsenrekisteristä lähetetyillä 
ryhmäposteilla sähköpostiin sekä julkaisemalla asiakirjat hallituksen käytössä olevilla 
suljetuilla kotisivuilla. Hallituksen sivuille pääseminen edellytti käyttäjätunnusta ja 
salasanaa.  

 
8. Juhlatoimikunta 

Piirin juhlatoimikuntaan kuuluivat Raili Wallenius (pj), Maija Riutsola ja Lahja Sjöblom.  
Neljän piirin tapahtuma järjestettiin kulttuuritalolla 8.10.2017 ja EKL järjesti juhlaristeilyn 
Tukholmaan 21.11-23.11.2017. Siihen osallistui Helsingin piiristä 44 henkeä. 
 

9. Yhdistysten vuosijuhlia 
Haagan yhdistys täytti vuonna 2017 50 vuotta ja piirin puheenjohtaja kävi onnittelemassa 
yhdistystä. 
 

10. Kokoustoiminta 
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa. 

http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/
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7.1 Sääntömääräiset kokoukset  
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3.2017 ja siihen osallistui 27 
piirikokousedustajaa, 11 seuraajaa ja alustajana toiminut Antti Koskela, joka alusti 
kunnallisvaalitilanteesta Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Niittymäki. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016, vahvistettiin vuoden 2016 
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapaus.  
 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2017. Osallistujia oli 22 piirikokousedustajaa 
ja 13 seuraaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Liskola. Kokouksessa valittiin piirin 
puheenjohtaja ja piirin hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat vuodelle 2018 ja 
hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksessa esittäytyi liiton 
vuoden 2017 liittokokouksessa valittu uusi puheenjohtaja Simo Paassilta. 
 
7.2 Hallitus  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja vuodelle 2018 valittu hallitus piti 
järjestäytymiskokouksensa 7.12.2017. Vuoden 2017 hallituksen kokoonpano on esitetty 
liitteessä 2.  
 
7.3 Piirin toimihenkilöt  
Piirin puheenjohtajana toimi Veijo Lehto, varapuheenjohtajana Raija Hukkamäki ja 
sihteerinä Sarita Maja-Hellman. 
 
Tiedottamisesta kotisivujen kautta tai avulla lähetettävillä sähköposteilla ja kotisivujen 
ylläpidosta huolehti sihteeri. Piirin taloudenhoitajana toimi Åke Harden, liikunta- ja 
urheiluvastaavana Pekka Korhonen ja piirin matkavastaavana Timo Vartiainen. 
 

 
11.  Piirin talous 

Piirin yhdistykset maksoivat piirille jäsenmaksua 1 euron jäseneltä. Piiri ei maksanut 
vuokraa Kinaporissa pidetyistä kokouksista eikä muista tilaisuuksista. Piirin toritapahtumia 
varten piirille hankittiin oma teltta. Piirin taloudenpito käy tarkemmin esille tämän 
vuosikertomuksen liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. 
 

12.  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.  Eläkkeensaajalehden uusi 
toimitusneuvosto aloitti toimintansa syksyllä 2017 ja siinä piirin edustajana aloitti Sarita 
Maja- Hellman. 

 
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Lahja Sjöblom. Piirin 
puheenjohtaja Veijo Lehto oli Helsingin kaupunginvaltuuston nimeämä 
luottamushenkilöedustaja vanhusneuvostossa ja myös neuvoston varapuheenjohtaja ja 
myös sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen.  
 
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija 
Hukkamäki ja varajäsenenä Pertti Hyvärinen. 
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13.  Arviointia piirin toiminnasta  
Eläkkeensaajien edunvalvontaa hoidettiin yhdessä HEJ ry: n ja EKL ry: n kanssa, sillä 
kaikilla eläkeläisjärjestöillä on yhteiset intressit valvottavana ja hoidettavana. EKL:n kautta 
oli yhteys myös valtakunnalliseen eläkeläisjärjestöön EETU ry:n. 
 
Toiminta-avustusten hakeminen Helsingin kaupungilta toteutettiin HEJ ry:n kautta ja siinä 
prosessissa on vielä paljon kehitettävää, jotta avustuskäytännöstä saataisiin selkeä ja 
turhalta työltä molemmissa päissä vältyttäisiin. 
 
Piirin järjestörakenteen kehittämisessä ei päästy kehittämisseminaaria pitemmälle, 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 yhteistoimintaa. Asia on 
kuitenkin tärkeä, koska ainakin pienissä yhdistyksissä koetaan vaikeaksi löytää joka 
tehtävään toimihenkilöä ja jos toimihenkilöitä ei löydetä, toiminta alkaa supistua ja 
jäsenistö kaikota. 
 
Tietotekniikkataitojen kehittämisessä kotisivujen kouluttaminen vierihoitoperiaatteella 
edistää vähitellen yhdistysten valmiuksia hoitaa esimerkiksi yhdistysten jäsenasioita ja 
viestintää. Järjestötoiminnan digitalisaatio on kuitenkin haastava asia eläkkeensaajien 
ikärakenteen vuoksi ja se vaatii paljon panostusta, koska monilta ikäihmisiltä puuttuvat 
vielä digiajan välttämättömät perustaidot. Panostaminen kehitykseen on kuitenkin 
haastavaa, sillä kun järjestön toimintoja digitalisoidaan, aikaa varsinaiselle ydintehtävälle 
vapautuu ja lopulta myös rahaa säästyy. 
 
EKL:n Helsingin piirin hallitus 


