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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2016 
 
 

1. Johdanto 
Vuosi 2016 oli Helsingin piiri ry:n 45. 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 24. Luettelo yhdistyksistä ja 
niiden jäsenmääristä on liitteenä 1.  Piirin yhdistyksissä oli jäseniä vuoden lopussa 2912 
henkilöä. Vuoden aikana piirin kaksi yhdistystä HKY:n Iltapäiväkerho ry ja HKY:n 
Torstaikerho ry valmistelivat yhdistymistä yhdeksi yhdistykseksi nimeltään HKY:n Torstai-
Iltapäiväkerho ry.  
 
Piiri tuki yhdistyksiä käymällä yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa ja piiri teki 
toimintaansa tunnetuksi osallistumalla Hakaniemen toritapahtumaan 2.10.2016 ja 
jakamalla piirin- ja yhdistysten esitteitä ja kertomalla eläkeläisten järjestötoiminnasta. 
 

2. Jäsenistön edunvalvonta 
Piirin edunvalvontatehtäviä hoitamaan asetettiin puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla 
toiminut edunvalvontatoimikunta, mihin kuuluivat lisäksi Raija Hukkamäki, Sarita Maja-
Hellman ja Pertti Hyvärinen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 
 
Vanhusneuvoston toimintaa ja Sote-uudistuksen toteutusta seurattiin aktiivisesti 
osallistumalla näiden hankkeiden yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin. 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.  
 
Tavoitteeksi vuodelle 2016 asetettiin myös alennukset ikäihmisten liikennemaksuihin, 
liikuntatiloihin ja uimahalleihin sekä riittävät ja edulliset toimitilat yhdistysten järjestämille 
tilaisuuksille ja kerhotoiminnalle. Näitä asioita pidettiin koko vuoden ajan esillä kaikissa 
mahdollisissa yhteyksissä mm. vanhusneuvoston tilaisuuksissa. 
 
Tilakysymyksistä puheenjohtaja ja sihteeri lähettivät kaupunginjohtaja Anne Sinnemäelle 
kirjeen. Kirjeeseen saatiin vastaus, missä kehotettiin etsimään kaupungin tiloja. 
Todettakoon, että kaupungin tiloista peritään markkinavuokraa, mihin harvan yhdistyksen 
varat riittävät. Toimitilakysymysten osalta oltiin yhteydessä myös Hekan toimitusjohtaja 
Jaana Näröön, jonka mukaan asukastoimikunnilla olisi oikeus vuokrata tiloja kerho- tai 
kokoustiloina. Asiaa selvitettiin, mutta ko. tilat eivät ole kooltaan riittäviä, koska puute on 
nimenomaan tapaamistilaisuuksien pitämiseen tarvittavista tiloista 70-100 hengelle. 
 
Yhdessä HEJ ry:n kanssa hoidettiin Sote-viraston myöntämien eläkkeensaajayhdistysten 
järjestöavustusten yhteishaku ja Helsingin piirin osuuden jakaminen piirin yhdistyksille. 
Yhteishakuun osallistui piirin 24 yhdistyksestä 14 yhdistystä. 
 

3. Piirin koulutustoiminta 
Piirille asetettiin koulutustoimikunta, mikä suunnitteli koulutukset sekä hoiti niihin liittyvät 
järjestelyt. Koulutustoimikuntaan kuuluivat Kerttu Nurmisto, Hillervo Perttunen, Raili 
Wallenius ja toimikunnan vetäjänä toimi Raija Hukkamäki. Koulutustoimikunta kokoontui 3 
kertaa. 
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Koulutustoimikunta suunnitteli ja järjesti kevätkaudella matkavastaavien koulutuksen 14.3. 
2016 Kirjalla, johon osallistui myös Uudenmaan piirin matkavastaavia. Osallistujia oli 
yhteensä 45. Toimihenkilökoulutukseen 25.4.2016 Kinaporissa osallistui 34. Vuoden 
loppupuolella 16.11.2016 käynnistettiin kotisivukoulutus piirin hallituksen jäsenille. 
Hallituksen jäsenistä osallistujia oli neljä (4), yhdistyksistä kolme (3). Koulutusta tullaan 
jatkamaan vuonna 2017. 
 
Uudenmaan piiri ry järjesti Vanhuspalvelulain seurantaseminaarin 4.2.2016 Käpylän 
työväentalolla. Osanottajia Helsingin piiristä oli 27. 
 
Yhteistyössä Uudenmaan piirin kanssa järjestettiin koulutusseminaari laivaristeilynä 
7.-9.3.2016. Helsingin piiristä laivaristeilyyn osallistui 36 henkilöä. Samoin yhteistyössä 
EKL: ry:n ja Uudenmaan piiriin kanssa järjestettiin järjestökoulutusseminaari Rajaniemessä 
19. -21.10.2016 johon Helsingin piiristä osallistui 21. 
 
Vuoden aikana Raine Repo Pasilan Eläkkeensaajista ja Pertti Turpeinen Vuosaaren 
Eläkkeensaajista jatkoivat yhdistysten edustajien ohjausta ja neuvontaa kotisivujen 
päivittämisessä ja ylläpidossa. Siihen osallistui seitsemän (7) henkilöä. Ohjaus tapahtui Itä- 
Pasilan asukastalolla, Topparikuja 2. 

 
 

4. Tapahtumat 
Piiri ei järjestänyt omaa ulkoilutapahtumaa, vaan Piirin yhdistysten jäseniä osallistui 
Uudenmaan piirin kanssa järjestettyyn Virkistyspäivään 30.9.2016 Kisakeskuksessa 
Lohjalla. Osallistuttiin myös HEJ:n ja kaupungin yhdessä järjestämään ulkoilutapahtumaan 
Pihlasaaressa 14.6.2016. 
 
Neljän piirin tapahtuma järjestettiin kulttuuritalolla 9.10.2016 Aikamiesten konserttina. 
Kesäteatterissa Heinolassa käytiin katsomassa esitystä ”Voi veljet”. Kirkkoretki tehtiin 
Töölön kirkkoon 10.11.2016. 
 
Kuusi piirin yhdistystä vietti syntymäpäiviään vuonna 2016 ja niitä käytiin onnittelemassa. 
Ne olivat Helsingin Eläkkeensaajat, 55 vuotta, Kallio Seudun Eläkkeensaajat, 35 vuotta, 
Maunulan Seudun Eläkkeensaajat, 45 vuotta, Roihuvuoren Eläkkeensaajat, 45 vuotta, 
Vuosaaren Eläkkeensaajat, 35 vuotta ja Metallin Eläkkeensaajat 25 vuotta. 
 

5. Jäsenistölle tiedottaminen 
Piirin tiedotustoimintaa varten asetettiin puheenjohtaja Veijo Lehdon johdolla toiminut 
tiedotustoiminta, mihin lisäksi kuuluivat Sarita Maja-Hellman ja Raine Repo. Tiedottamista 
toteutettiin Yhdistys Sanomilla ja kotisivujen kautta. Yhdistys Sanomia toimitettiin 5 
kappaletta ja ne lähetettiin sähköpostitse niille toimihenkilöilmoituksilla piirille ilmoitetuille 
toimihenkilöille, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Koulutustilaisuuksista ja 
muista tapahtumista lähetettiin erillisiä tiedotteita ja julkaistiin ilmoituksia piirin kotisivujen 
uutispalstalla.  
 
Kaikilla jäsenillä oli mahdollisuus tutustua piirin julkaisemiin Yhdistys Sanomiin, uutisiin, 
koulutus- ja tapahtumatiedotteisiin sekä piirikokousaineistoihin piirin kotisivuilla 
osoitteessa: http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/. Kotisivuihin tutustuminen oli mahdollista 
kaikissa kirjastoissa olevilla atk-laitteilla. Tietotekniikkalaitteiden käyttö kirjastoissa 
edellyttää kirjastokorttia. Kirjastojen henkilökunta antaa opastusta laitteiden käytössä. 

http://helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi/
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6. Piirin järjestämät juhlat 
Piiri järjesti vuonna 2016 Kinaporin juhlasalissa piirin 45- vuotisjuhlan 28.9.2016, millä 
korvattiin perinteiset kevät- ja syysjuhlat. Juhlaan osallistui 110 henkilöä. Juhlaan ei 
kutsuttu kutsuvieraita. Juhlapuhujana oli Eläketurvakeskuksen johtaja Jukka Rantala ja 
liiton tervehdyksen juhlaan toi liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen. 
 

7. Kokoustoiminta 
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa. 

 
7.1 Sääntömääräiset kokoukset  
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3.2016 ja siihen osallistui 33 
piirikokousedustajaa, 12 seuraajaa ja alustajana toiminut vs. virastopäällikkö Juha 
Jolkkonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Margit Isomäki. Kokouksessa hyväksyttiin 
toimintakertomus vuodelta 2015, vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapaus.  
 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2016. Osallistujia oli 27 piirikokousedustajaa 
ja 8 seuraaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Vesa Katajikko. Kokousalustuksen 
eläkeköyhyydestä piti johtava tutkija valtiotieteen tri Pertti Honkanen Kelasta. Kokouksessa 
valittiin piirin puheenjohtaja ja piirin hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat vuodelle 
2017 ja hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.  
 
7.2 Hallitus  
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja vuodelle 2017 valittu hallitus piti 
järjestäytymiskokouksensa 9.12.2016. Vuoden 2016 hallituksen kokoonpano on esitetty 
liitteessä 2.  
 
7.3 Piirin toimihenkilöt  
Piirin puheenjohtajana toimi Veijo Lehto, varapuheenjohtajana toimi Raija Hukkamäki ja 
sihteerinä Sarita Maja-Hellman. 
 
Yhdistys Sanomien toimittamisesta ja jakelusta, kotisivujen päivittämisestä ja muusta 
tiedottamisesta huolehtivat puheenjohtaja ja sihteeri. Piirin taloudenhoitajana toimi Kerttu 
Nurmisto, juhlavastaavana Erkki Liskola, kokoustilavastaavana Ulla Liskola, liikunta- ja 
urheiluvastaavana Raili Wallenius ja arpajaisvastaavana Maija Riutsola. Piirin 
matkavastaavana toimi Timo Vartiainen. 
 

8. Jäsenhankintakampanja 
Piirin yhdistykset osallistuivat aktiivisesti myös liiton järjestämään 
jäsenhankintakampanjaan. Piirin jäsenmäärän kasvu oli kuitenkin vain noin 2,2%.  

 
9.  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. 
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10.  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. 

 
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa oli piirin edustajana Lahja Sjöblom. Piirin 
puheenjohtaja Veijo Lehto oli Stadin demarit ry:n nimeämänä vanhusneuvoston jäsen ja 
myös neuvoston varapuheenjohtaja ja hän oli myös sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen 
(Helsingin kaupunginvaltuuston nimeämänä luottamushenkilöedustajana).  
 
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksen puheenjohtajana toimi Risto Björkman. 
Hallituksessa varsinaisena jäsenenä oli Raija Hukkamäki ja varajäsenenä Pertti Hyvärinen. 
 
Erkki Liskola oli Stadin demarit ry:n hallituksessa . 

 
11.  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 järjestörakenteessa tapahtui kahden yhdistyksen yhdistyminen eli HKY:n Torstaikerho 
ja HKY:n Iltapäiväkerho yhdistyivät yhdeksi yhdistykseksi nimeltään HKYN Torstai-
Iltapäiväkerho. 
 
Tietotekniikkataitojen kehittämisessä ei saavutettu suuria tuloksia eikä kotisivujen käytöstä 
muodostunut yhteisiä toimintatapoja yhdistysten ja piirin käyttöön, vaikka yhteiset 
toimintatavat palvelisivat paremmin tietotekniikan käytön koulutusta ja opastusta. 
Uudenmaan ja Helsingin piirin yhteistyössä erilaiset toimintatavat ja kotisivukäytännöt  
aiheuttivat päällekkäistä työtä, mistä on nyt keskusteltu Uudenmaan piirin kanssa 
yhteistoiminnan kehittämiseksi. 
 
EKL:n Helsingin piirin hallitus 


