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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 
 
Yleistä Vuosi 2018 on Helsingin piiri ry:n 47. toimintavuosi. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä on 23. 

Henkilöjäseniä yhdistyksissä oli viime vuoden lopussa 2912. 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. Piiri valmistautuu vuonna 2018 mahdollisesti 
pidettäviin maakuntavaaleihin tuomalla esille väestön ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnan 
palvelutuotannon haasteita. 

 
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 sekä erityisesti eläkeläisköyhyyden 
tilanteeseen etenkin Helsingissä. Näihin asioihin perehdytään etukäteen ja tehdään 
esityksiä tarpeen mukaan EKL:lle sekä Helsingin kaupungin virkamiehille ja poliittisille 
päättäjille. Piirin edustajat vievät jäljempänä mainittuihin yhteisöihin piirin esityksiä 
jäsenistön edunvalvonnasta ja ikäihmisten palvelujen parantamisesta. Vuonna 2018 
järjestetään kaksi edunvalvontaan liittyvää hallituksen sisäistä tilaisuutta. 
 
Eläkkeensaajien keskusliito EKL ry 
Piirin edustajat toimivat liiton valtuustossa ja hallituksessa. Niissä käsiteltävistä 
ajankohtaisista ja keskeisistä asioista kerrotaan jokaisessa piirin hallituksen kokouksessa 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 aktiivisesti HEJ ry:n toiminnan 
kehittämiseksi. 
 
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 
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän muutoksen toivotaan tuovan muutoksia myös 
eläkkeensaajien asioiden hoitamiseen kaupungin organisaatiossa. Piiri pyrkii omalta 
osaltaan vaikuttamaan siihen, että ikäihmisten aseman parantamiseksi tehdyt esitykset 
saavat hyvän käsittelymallin kaupungin hallinnossa. Kaupungin hallinnolta toivotaan 
jatkossa myös enemmän ymmärrystä eläkeläisjärjestöjen tekemään sosiaaliseen työhön 
ikääntyvän väestön parissa. Tästä syystä myös kaupungin panostusta, eläkeläisjärjestöjen 
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toiminnalle erittäin tärkeässä avustusten, hakuprosessissa tulee kehittää mahdollisimman 
yksinkertaiseksi. Nykyinen hakuprosessi kuluttaa paljon vapaaehtoisresursseja eikä 
suorastaan kerro toiminnan tasosta ja laajuudesta mitään. 
 
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 tarvittaisiin ammattitaitoista väkeä. 

 
Piiri vaikuttaa Helsingin kaupungin maksupolitiikkaan tavoitteena se, että ikäihmisillä on 
mahdollisuus käyttää liikenne- ja liikuntapalveluita edulliseen hintaan. Piiri seuraa HEJ ry:n 
toimintaa HSL: n päätöksiin liittyen, koska julkisen liikenteen taksojen kehittyminen on 
eläkkeensaajien liikkumisen kannalta keskeinen asia. 
 
Piiri seuraa myös kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kehittämistä Helsingissä ja 
osallistuu omalta osaltaan näiden toimintojen kehittämistyöhön tuomalla esiin omia 
tavoitteitaan eläkkeensaajien kannalta. 
 

Järjestötoiminta 
Piirin kokoukset 
Piirin kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirikokouksiin 
pyydetään alustamaan asiantuntijoita ja tiedostusta sekä keskustelua kokouksissa pyritään 
edistämään.  
 
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. 
 
Piirin järjestörakennetta uudistetaan nykyistä toimivammaksi ja yhdistysten yhteistyötä 
parempien ratkaisujen löytämiseksi edistetään myös piirin taholta. 

 
Piiriin nimetään tarvittavat toimikunnat valmistelemaan toiminta-alueeseensa kuuluvat asiat 
hallituksen käsittelyyn.  
 
Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan ja pyritään yhteistyössä piirin ja yhdistysten kanssa 
hankkimaan uusia jäseniä olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa, kertomalla toiminnasta 
ja jakamalla niissä tietoa piirin ja yhdistysten toiminnasta. 
 

 
Tiedotus Piirin tiedotustoiminnan pääpaino on sähköpostijakelussa ja piirin kotisivujen käytössä. 

Piirin kotisivut ja esite pidetään ajan tasalla. Sähköpostijakelussa käytetään hyväksi piirin 
kotisivuilla olevaa piirille tehtyihin toimihenkilöilmoituksiin perustuvaa jäsenrekisteriä. Piirin 
puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat sivujen ylläpidosta ja sähköpostien lähettämisestä.  
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 Piirin toiminnasta ja kannanotoista toimitetaan tiedotteita Eläkkeensaaja-lehteen ja 
tiedotusvälineille. Piirin sihteeri-tiedottaja toimii Eläkkeensaaja-lehden toimitusneuvoston 
jäsenenä. 
 

Koulutus Piirin ja yhdistysten toimijoita motivoidaan osallistumaan EKL:n järjestämään koulutukseen. 
Piiri järjestää koulutustilaisuudet yhdistysten toimihenkilöille, taloudenhoitajille ja 
toiminnantarkastajille sekä matkavastaaville. 
 
Piirin toimikuntien vetäjille ja yhdistysten sihteereille järjestetään tekstinkäsittely- ja 
kotisivukoulutusta ja neuvontaa. Piiri jatkaa yhdistysten edustajille tietotekniikan 
”vierihoito” neuvontaa yhdistysten kotisivujen käytön vakiinnuttamiseksi. Kotisivujen kautta 
voidaan saada myös uusia jäseniä, minkä vuoksi niiden olemassaolo ja ajantasaisuus ovat 
tärkeitä asioita. 
 
Piiri jatkaa EKL:n ja EKL:n Uudenmaan piirin kanssa järjestökoulutusta Rajaniemessä sekä 
toteuttaa mahdollisesti Uudenmaan piirin kanssa järjestettävän yhteisen risteilyn 
alkuvuodesta. 
 

Matkat ja muut tapahtumat 
Jäseniä motivoidaan osallistumaan Uudenmaan piirin kanssa järjestettävään ulkoilupäivään.  
Järjestetään yhteistyössä neljän piirin kulttuuritapahtuma sekä osallistutaan HEJ:n ja 
Helsingin kaupungin ulkoiluviraston järjestämään kesäiseen ulkoilupäivään. Kesällä 
toteutetaan heinäkuussa teatterimatka ja elokuussa Hamina-Tattoo- marssimusiikkishow 
sekä syksyllä kirkkotapahtuma.  

 
Jatketaan käytäntöä, että yhdistykset voivat ilmoittaa omista matkoistaan käyttämällä 
hyväksi piirin kotisivuja ja näin myös muiden yhdistysten jäsenet voivat osallistua toisten 
yhdistysten matkoille.  

. 
Talous  Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenyhdistysten jäsenmaksutuotoilla. 

Piiri saa avustusta EKL:ltä ja hakee toiminta-avustusta vuodelle 2018 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 
 
 
 

  
 


