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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Yleistä
Vuosi 2022 on Helsingin piiri ry:n 51. toimintavuosi. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä on 21. Henkilöjäseniä yhdistyksissä oli vuoden 2020 lopussa 2097. Selkeänä tavoitteena vuonna 2022
on nostaa jäsenmäärä ainakin noin 2.500 jäseneen. Piirin ydintehtäviä ovat yhdistysten
toimintakyvyn ja käytännön toiminnan tukeminen sekä jäsenistön edunvalvonta paikallisesti
Helsingin kaupungissa ja valtakunnallisesti yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL ry:n
kanssa. Toimintavuosi 2021 oli koronavuosi, joten useat vuodelle suunnitellut asiat tulevat
siirtymään tulevalle toimintavuodelle, joka toivottavasti saadaan toimia normaalioloissa.
Piiri tarkastelee sille vahvistettua strategiaa ja tekee siihen tarvittavat muutokset vastaamaan ajankohtaisia tavoitteita.
Piirin edunvalvonta
Piiri yhtenä tavoitteena on vaikuttaa ikäihmisille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden
riittävyyden ja laadun turvaamiseen. Palveluiden tulee olla määrältään riittäviä, laadukkaita
sekä hinnaltaan kohtuullisia ja erityisesti myös helposti saavutettavia kohtuullisessa ajassa.
Piiri pyrkii vaikuttamaan kaupungin toimintaan niin, että yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus vahvistuu ja mielekäs arki on mahdollista kaikille eläkkeensaajilla. Pyrimme vaikuttamaan siten, että varttuneille turvataan tiedonsaanti myös puhelimitse tai henkilökohtaisesti
myös digitalisaation vallatessa enenevässä määrin alaa. Piiri toimii aktiivisesti sen hyväksi,
että yhteiskunta tulee tukemaan ikäihmisille tietotekniikkaan annettavaa koulutusta ja järjestää tukea ja apua uusien älylaitteiden hallinnassa.
Piirin kokouksissa ja hallituksessa käsitellään, seurataan sekä otetaan kantaa eläkeläisten
edunvalvonnan ja palveluiden kannalta keskeisiin asioihin kuten eläkkeensaajien toimeentulo- ja verotuskysymyksiin. Tärkeällä sijalla ovat myös terveyskeskuksiin pääsyn nopeuttaminen sekä kotihoitopalveluiden asiakokonaisuus. Työskentely 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 Eläkkeensaaja -lehden toimitusneuvostossa. Niissä käsiteltävistä ajankohtaisista ja keskeisistä asioista kerrotaan
säännöllisesti piirin hallituksen kokouksissa ja käsitellään piirin muissa kokouksissa sekä
tiedotetaan jäsenyhdistyksille. Piiri kehottaa yhdistyksiä aktiivisesti hakemaan liiton kautta
jaettavia projekteihin kohdistuvia pienavustuksia.
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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. Piirillä on HEJ ry:n hallituksessa varsinaisen ja varajäsenen paikka. Piirin edustajina toimivat Raija Hukkamäki hallituksen puheenjohtajana ja Markku Palmu hallituksen varajäsenenä.

Helsingin Vanhusneuvosto
Vanhusneuvostossa piirin edustaja toimii aloitteellisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, seuraa ja informoi säännöllisesti piirin hallitusta. Vanhusneuvostossa oleva
piirin edustaja Lahja Sjöblom tekee vahvaa yhteistyön kehittämistä vanhusneuvoston ja
HEJ ry:n kanssa yhteisten asioiden eteenpäinviemiseksi. Hän jatkaa uudessa vanhusneuvostossa neuvoston toisena varapuheenjohtajana.

Työväen sivistysliitto (TSL)
Piirin toiminnassa hyödynnetään tarpeellisilta osin TSL:n tarjoamia palveluita. Erityisesti
yhdistysten jäsenistön tietotekniikkataitojen kehittämisessä on tarkoituksenmukaista käyttää TSL:n koulutuspalveluita.

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 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. Piiri pitää esillä tilakysymyksiä ja avustaa tarvittaessa yhdistyksiä tilakysymysten ratkaisemisessa. 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.
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Järjestötoiminta

Piirin kokoukset
Piirin kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirikokouksiin pyydetään asiantuntijoita ja tiedostusta sekä keskustelua kokouksissa lisätään.

Piirin hallitus
Piirin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kesäkuukausina tarpeen mukaan.
Piiri tukee ja edistää omilla toimenpiteillään yhdistyksissä tapahtuvaa jäsenhankintaa. Ihmisten sitoutuminen järjestöihin on muuttunut. Toiminnalta halutaan erilaisia muotoja, joten niin piirin kuin yhdistystenkin tulee löytää uusia toimintamuotoja toimintaansa. EKL ry:n
liittokokouksessa marraskuussa 2021 esillä ollut asia liiton tulevaisuustyöryhmän perustamisesta otetaan vahvasti esille myös piirin toiminnassa.
Tietotekniikan hyödyntämistä lisätään ja siihen liittyvää neuvontaa ja koulutusta järjestetään hallituksen jäsenille ja yhdistysten edustajille. Piirissä jatkavat seuraavat toimikunnat
eli edunvalvonta-, koulutus-, liikunta- ja viestintätoimikunnat. Edunvalvontatoimikunta keskittyy edelleen helsinkiläisten eläkkeensaajien köyhyystilanteen selvittämiseen samoin kuin
heidän asumistilanteensa parantamiseen tukemalla mm. vanhusneuvoston esitystä yhteisöllisestä, kevyemmästä ja välimuotoisesta asumisesta. Toimikunta ottaa myös kantaa esille nouseviin ajankohtaisiin asioihin.
Piiriin nimetään tarvittavat toimikunnat valmistelemaan toiminta-alueeseensa kuuluvat asiat
hallituksen käsittelyyn. Seurataan aktiivisesti EKL:n tulevaisuustyöryhmän työtä sekä muita
liiton projekteja ja vaikutetaan niiden työhön piirin jäsenten parhaaksi.
Jäsenhankinta
Uusien jäsenten hankinnassa avainasioita ovat vertaismarkkinointi ja ajan tasalla olevat yhdistysten kotisivut. Jäsenkandidaatit houkutellaan yhdistysten jäsentapahtumiin.
Piiri osallistuu markkina-, messu- ja eri kaupunginosissa järjestettäviin tapahtumiin kuten
Hakaniementorin maalaismarkkinat 3-4 krt/vuodessa, Narinkkatorin Helsinki-päivä 12.6.
Piirin ja yhdistysten toimintaa esitellään kulttuurikeskuksissa (Stoa, Malmitalo, Kanneltalo ja
Vuotalo).
Viestintä
Viestintätoimikunta päivittää vuonna 2022 piirin viestintästrategian osana piirin muuta strategiaa. Viestintästrategian laadinnassa otetaan huomioon EKL:n liittokokouksessa 2021 hyväksytyt liiton viestinnän kehittämisen suuntaviivat. Viestinnässä piirissä pyritään noudattamaan piirin ja yhdistysten kanssa yhteisiä viestinnän toimintatapoja. Piirin ja yhdistysten
kotisivujen käyttöä viestinnässä edistetään ja annetaan siihen liittyvää koulutusta. Piirin ja
yhdistysten viestinnässä otetaan käyttöön myös sosiaalisen median kanavia ja annetaan
niiden käyttöön liittyvää koulutusta.
www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi
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Koulutus
Piiri järjestää ja kehittää koulutustapahtumia yhdistysten avainhenkilöille itsenäisesti sekä
yhteistyössä EKL:n ja Uudenmaan piirin kanssa. Piirin järjestämä koulutus täydentää liiton
koulutusohjelmaa. Yhdistysten toimijoita motivoidaan osallistumaan koulutuksiin.
Piirin vuoden 2022 koulutusohjelma pitää sisällään jo perinteeksi muodostaneet matkan vetäjien-, taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien-, toimihenkilöiden-, tietotekniikka-, kerhonvetäjien koulutustapahtumat sekä koulutusristeilyn Tukholmaan ja yhdistysjohdon kurssin Rajaniemessä.
Piiri järjestää kotisivukoulusta, joka suunnataan yhdistysten edustajille. Tietotekniikkakoulutusta hallituksille, sosiaalisen median käyttökoulutusta, kotisivu- ja viestintäkoulutusta
tarjotaan mahdollisimman laajasti jäsenistölle. Koulutukset järjestetään Helsingissä.
Matkat ja muut tapahtumat
Jatketaan käytäntöä, että yhdistykset voivat ilmoittaa omista matkoistaan käyttämällä hyväksi piirin kotisivuja ja näin myös muiden yhdistysten jäsenet voivat osallistua toisten yhdistysten matkoille.
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 2022 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
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