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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
Yleistä Vuosi 2020 on Helsingin piiri ry:n 49. toimintavuosi. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä on 20. 

Henkilöjäseniä yhdistyksissä oli vuoden 2018 lopussa 2671. Selkeänä tavoitteena vuonna 
2020 on nostaa jäsenmäärä ainakin noin 3.000 jäseneen. Piirin ydintehtäviä ovat 
yhdistysten toimintakyvyn ja käytännön toiminnan tukeminen sekä jäsenistön edunvalvonta 
paikallisella tasolla Helsingin kaupungissa ja valtakunnallisella tasolla yhdessä 
Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry) kanssa.  
 

Piirin edunvalvonta 
Piiri seuraa aktiivisesti sote-uudistusta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä ja laatua. 
Piirin vuosikokouksissa ja hallituksessa käsitellään ja seurataan sekä otetaan kantaa 
eläkeläisten edunvalvonnan ja palveluiden kannalta keskeisiin asioihin kuten 
eläkkeensaajien toimeentulo- ja verotuskysymyksiin. Tärkeällä sijalla ovat myös 
terveyskeskuksiin pääsyn nopeuttaminen sekä kotihoidon asiakokonaisuus. 
Elokuussa 2019 julkaistussa raportissa esille nostettujen asioiden jatkotyöstäminen ovat 
aktiivisen toiminnan aiheena. Tällaisina nousevat esiin erityisesti selvittäminen eri maksujen 
alentamis- ja kohtuuttamistapausten todellisesta käytöstä laadittujen lukujen valossa. 
Jatkotyöskentely tapahtuu edelleen keskustelemalla kaupungin viranomaisten kanssa sekä 
osallistumalla tarvittaessa eri organisaatioiden järjestämiin alan tilaisuuksiin. 

 
Eläkkeensaajien keskusliito EKL ry 
Piirin edustajat toimivat liiton valtuustossa ja hallituksessa sekä Eläkkeensaajalehden 
toimitusneuvostossa. Niissä käsiteltävistä ajankohtaisista ja keskeisistä asioista kerrotaan 
piirin hallituksen kokouksissa ja käsitellään piirin muissa kokouksissa sekä tiedotetaan 
jäsenyhdistyksille. Piiri kehottaa yhdistyksiä aktiivisesti hakemaan liiton kautta jaettavia 
projekteihin kohdistuvia pienavustuksia. 

 
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry 
HEJ ry:n kautta piiri seuraa Helsingin kaupungin ikäihmisten palveluiden riittävyyttä ja 
laatua ja tekee esityksiä tarpeen mukaan. Piiri toimii edelleen aktiivisesti HEJ ry:n 
toiminnan kehittämiseksi. Piirillä on edustus HEJ:n hallituksessa siten, että sillä on 
varsinaisen ja varajäsenen paikka. Piiri sekä siihen kuuluvat yhdistykset hakevat kaupungin 
sosiaalitoimen avustukset yhteisesti sovitulla tavalla HEJ ry:n kautta. 
 
Helsingin Vanhusneuvosto 
Vanhusneuvostossa piirin edustaja toimii aloitteellisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi, seuraa ja informoi säännöllisesti piirin hallitusta samoin kuin piirin 
puheenjohtaja, joka toimii myös Vanhusneuvostossa kaupunginhallituksen nimeämänä 
luottamusmiehenä ja on myös neuvoston varapuheenjohtaja. 

 
Työväen sivistysliitto (TSL) 
Piirin toiminnassa hyödynnetään tarpeelliselta osin TSL:n tarjoamia palveluita. 

 
Helsingin kaupunki 
Piiri on yhteydessä eri kaupunginosissa toimiviin Stadin luotseihin sekä osallistuvan 
budjetoinnin henkilöstöön. Piiri vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että ikäihmisten aseman 
parantamiseksi tehdyt esitykset käsitellään asianmukaisesti kaupungin hallinnossa ja 
tehtyihin esityksiin saadaan selkeät vastaukset. Kaupungin hallinnolta toivotaan jatkossa 
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myös enemmän ymmärrystä eläkeläisjärjestöjen tekemään sosiaaliseen työhön ikääntyvän 
väestön parissa. Tästä syystä kaupungin panostusta eläkeläisjärjestöjen toiminnalle erittäin 
tärkeässä avustusten hakuprosessissa kehitetään yhteistyössä HEJ ry:n ja sote-toimialan 
kanssa mahdollisimman yksinkertaiseksi.  
 
Piiri pitää jatkossakin keskeisesti esillä yhdistysten tilakysymyksiä, koska monessa  
yhdistyksessä on ongelmana saada toimintaan tarvittavat ja riittävät tilat. Esimerkiksi 
ikäihmisille tarpeelliseen liikuntaan tarvittavia sisätiloja ei ole riittävästi käytettävissä. Myös 
ikäihmisten liikunnan ohjaukseen tarvitaan lisää ammattitaitoisia ohjaajia. 

 
Piiri seuraa myös kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kehittämistä 
Helsingissä ja osallistuu omalta osaltaan näiden toimintojen kehittämistyöhön tuomalla 
esiin omia tavoitteitaan ikäihmisten kannalta. 
 
Piirin edustajat ovat jatkuvassa yhteistyössä erityisesti sote-virastoon kuuluvien 
toimihenkilöiden ja sote-lautakuntaan kuuluvien poliittisten päättäjien kanssa kuin myös 
kaupungin muihin luottamushenkilöihin. 
 

Järjestötoiminta 
Piirin kokoukset 
Piirin kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirikokouksiin 
pyydetään asiantuntijoita ja tiedotusta sekä keskustelua kokouksissa lisätään.  
 
Piirin hallitus 
Piirin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kesäkuukausina hallitus voi 
kokoontua tarpeen mukaan. 
 
Piiri tukee ja edistää omilla toimenpiteillään yhdistyksissä tapahtuvaa jäsenhankintaa. 
Tietotekniikan hyödyntämistä lisätään ja siihen liittyvää neuvontaa ja koulutusta 
järjestetään hallituksen jäsenille ja yhdistysten edustajille. 

 
Piiriin nimetään tarvittavat toimikunnat valmistelemaan toiminta-alueeseensa kuuluvat asiat 
hallituksen käsittelyyn.  
 

Jäsenhankinta 
Liitto järjestää jäsenhankintakampanjan ajalla 14.2. – 30.11.2020. Yhdistysten 
jäsenhankintaa tuetaan piirin toimesta siten, että yhteistyössä piirin ja yhdistysten kanssa 
hankitaan uusia jäseniä olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa, kertomalla toiminnasta 
ja jakamalla niissä tietoa piirin ja yhdistysten toiminnasta. Viestinnän toteuttamisella on 
myös keskeinen rooli jäsenhankinnassa. 

 
Viestintä 

Piirin viestinnän painopiste on vuonna 2020 on piirin sisäisen viestinnän kehittämisessä.  
Samaan aikaan lisätään ulkoista viestintää. Tavoitteena on hyödyntää kotisivujen lisäksi 
netin ja sosiaalisen median mahdollisuuksia, niin että piiri näkyy mahdollisimman monissa 
eri medioissa. Tällä edistetään uusien jäsenten mukaan tulemista toimintaan.  
Jäsenhankinnan ja viestinnän parantamiseksi piirin toimesta jaetaan tietoa, minkä edelleen 
jakamista yhdistyksissä kehitetään. Piirin hallitukselle ja yhdistysten puheenjohtajille 
järjestetään koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisessä. 
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Piirin sisäistä viestintää hiotaan niin että vuoden 2020 aikana otetaan käyttöön 
kotisivuohjelman jäsensivut. Niillä on tietoa asioista, jotka nyt kerrotaan sähköpostilla ja 
niillä julkaistaan myös nykyisin julkisilla sivuilla olevat piirikokoustiedot eli esityslistat ja 
pöytäkirjat liitteineen. Jäsensivujen käyttäjä tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotta 
voi kirjautua sivuille. Piirin jäsensivujen käyttöönottoa ja käyttöä koulutetaan jokaisessa 
yhdistyksessä. 
 
Sähköisen median lisäksi tärkeitä ovat mm. toritapahtumat, tapaamistilaisuudet ja muut 
tapahtumat, joissa esitellään piirin ja sen yhdistysten toimintaa. Niissä tiedotetaan liiton, 
piirin ja yhdistyksen asioista. Lisäksi kerrotaan jäsenistölle Helsingin vanhusneuvoston ja 
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n sekä piirin muiden yhdistysten toiminnasta. 

 
Koulutus  

Piiri järjestää ja kehittää koulutustapahtumia yhdistysten avainhenkilöille itsenäisesti sekä 
yhteistyössä EKL:n ja Uudenmaan piirin kanssa. Piirin järjestämä koulutus täydentää liiton 
koulutusohjelmaa. 
 
Piirin vuoden 2020 koulutusohjelma pitää sisällään jo perinteeksi muodostuneet 
matkanvetäjien-, taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien-, toimihenkilöiden-, kotisivu-, 
kerhonvetäjien koulutustapahtumat sekä koulutusristeilyn Tukholmaan ja yhdistysten 
kehittämispäivät Rajaniemessä. Koulutusten painotukset ja aikataulut selviävät lokakuussa 
2019 tehtävän piirimme koulutuskartoituksen perusteella. 
 
Pääosa koulutuksista järjestetään Käpylän työväentalolla 4-5 tunnin tapahtumina, 
enenemässä määrin yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa. 

 
Matkat ja muut tapahtumat 

Piirille ei valita erillistä matkanvetäjää, vaan jatketaan käytäntöä, että yhdistykset voivat 
ilmoittaa omista matkoistaan käyttämällä hyväksi piirin kotisivuja ja näin myös muiden 
yhdistysten jäsenet voivat osallistua toisten yhdistysten matkoille. Piiri ei enää ole mukana 
neljän piirin järjestämissä yhteisissä tilaisuuksissa, jotka ovat olleet nykyisin perinteisiä 
musiikki-iltoja. Samoin piiri ei myöskään järjestä yhteistä kesäteatterimatkaa, vaan jokainen 
yhdistys voi halutessaan järjestää sellaisen tai tarvittaessa järjestää sen yhdessä toisen 
yhdistyksen kanssa. 
 
Jäseniä motivoidaan osallistumaan Uudenmaan piirin kanssa järjestettävään ulkoilupäivään.   

 
Talous   

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenyhdistysten jäsenmaksutuotoilla. Jäsenmaksu 
pidetään 1 eurossa/yhdistyksen jäsen. 
Piiri saa avustusta EKL:ltä ja hakee toiminta-avustusta vuodelle 2020 HEJ ry:n kautta 
Helsingin kaupungin sote-lautakunnalta. Piiri hoitaa sote-lautakunnalta haettujen 
avustusten jaon niille yhdistyksille, mitkä osallistuvat yhteishakuun.  

 
Piiri ei maksa kokous- tai muita palkkioita piirin hallintoon osallistuville. 

 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Helsingin piiri ry 
Hallitus 


