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EKL:n Helsingin piirin vuosikertomus vuodelta 2013
1. Johdanto
Vuosi 2013 oli Helsingin piiri ry:n 42. toimintavuosi. Piiri järjesti vuoden aikana koulutusta,
kursseja ja tapahtumia, mihin yhdistysten jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Piiriin kuuluvia
yhdistyksiä on 26. Luettelo yhdistyksistä on liitteenä 1. Piirin yhdistyksissä oli jäseniä
vuoden lopussa 2.988 henkilöä. Piiri tuki yhdistyksiä siten, että sen edustajat kävivät
yhdistysten pyynnöstä niiden tilaisuuksissa useita kertoja ja piiri teki toimintaansa
tunnetuksi osallistumalla Hakaniemen toritapahtumaan ja jakamalla esitettä piiristä.
Piirin toiminnan tavoitteeksi vuodelle 2013 asetettiin toimintasuunnitelmassa
eläkkeensaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen Helsingissä, vanhojen yhdistysten tukeminen
ja mahdollisuuksien kartoittaminen uusien yhdistysten perustamiseksi eri puolille Helsinkiä.
Tavoitteena oli myös lisätä yhdistysten tietoisuutta piirin ja keskusjärjestön EKL:n
toiminnasta. Nämä tavoitteet ovat olleet aiemminkin piirin toiminnassa mukana, ja niistä
johdettuina luotiin vuoden alussa asiakirja piirin kärkihankkeista, mitä voidaan pitää
vahvana strategia-asiakirjana useammille vuosille.
Merkittävä asia koko ikäihmisten joukkoa koskevana asiana oli uuden vanhuspalvelulain
voimaanastuminen 1.7.2013. Piirin edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana kyseistä
vanhuspalvelulakia koskevissa koulutustilaisuuksissa.
2. Piirin toiminnan kehittäminen
Piirin toiminnan kehittämisen tavoitteena on toimintasuunnitelman mukaan ollut saada
olemassa olevat yhdistykset toimiviksi. Tähän on pyritty järjestämällä yhdistysvierailuja ja
yhteistä koulutusta yhdistysten edustajille.
Piirin hallituksen sihteeri Sarita Maja-Hellman ilmoittautui testikäyttäjäksi kotisivuja
ylläpitävän Avoine Oy:n Yhdistysavaimen yhteyteen rakennettuun jäsenrekisteriin, mikä on
nyt tuotantokäytössä ja otettavissa käyttöön kaikissa EKL:n jäsenyhdistyksissä. Järjestelmä
on integroitu verkossa toimivaan kotisivuohjelmaan ja tukee hyvin yhdistysten
jäsenasioiden hoitoa nykyaikaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla.
3. Jäsenistön edunvalvonta
Piirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.5.2013 jäsenistön edunvalvonnan pohjaksi
tarkoitetun asiakirjan, missä on esitetty piirin toiminnan kehittämistavoitteet ja
edunvalvonnan toimintakärjet vuosille 2013 - 2016.
4. Piirin koulutustoiminta
Toimihenkilökoulutus järjestettiin 8.3.2013 Kirjalla ja siihen osallistui 25 henkilöä.
Ensiapukoulutus pidettiin 22.3.2013 Käpylän työväentalolla ja siihen osallistui 17 henkilöä.
Taloudenhoitajien ja jäsenasioiden hoitajien koulutuspäivä pidettiin 11.10 2013 ja siihen
osallistui 25 henkilöä. Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteereiden koulutuspäivä pidettiin
8.11.2013 ja siihen osallistui 24 henkilöä. Nämä molemmat koulutustilaisuudet pidettiin
Kirjalla. EKL:n Uudenmaan piirin kanssa pidettyyn koulutustilaisuuteen 16 -18.10.2013
Rajaniemessä osallistui Helsingin piiristä 24 henkeä.
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5. Tapahtumat
Piiri järjesti 25.5.2013 ulkoilupäivän Mustikkamaalle Mehun majalle. Siellä oli osallistujia 70
henkeä ja paikalla järjestettiin perinteisiä kilpailuja mm. petankki-ottelu.
Yhdistystemme jäseniä osallistui myös Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n sekä
liikuntaviraston ja sosiaali- ja terveysviraston järjestämään ulkoilupäivään Pihlajasaaressa
13.6.2013.
Piirin kesäteatterimatka tehtiin 3.7.2013 Rauman kesäteatteriin missä esitettiin näytelmä
”Tankki täyteen”.
Porissa pidettyihin Veteraanien kulttuurikilpailuihin yksinlaulukilpailuun osallistui Risto
Björkman Oulunkylän Eläkkeensaajista sekä Timo Hietanen Vuosaaren Eläkkeensaajista.
Vuosaaren Eläkkeensaajien tanssiryhmä esitti senioritanssia. Vuosaaren näytelmäryhmä
osallistui menestyksekkäästi sekä sketsi- että pienoisnäytelmäsarjaan. Näistä tuli
yhdistykselle ensimmäinen ja kolmas palkinto sekä kunniakirja. Risto Björkman ja Timo
Hietanen saivat molemmat toisen palkinnon kumpikin omassa yksinlaulusarjassaan.
6. Jäsenistölle tiedottaminen
Vuoden aikana yhdistyksille toimitettiin yhdeksän ”Yhdistys Sanomat” tiedotetta sekä
tapahtumakohtaisia tiedotteita. Lisäksi asioista tiedotettiin piirin kotisivuilla, mutta niiden
käyttö piirin jäsenten tiedotuskanavana ei ole vielä vakiintunut. Jatkossa piirin
toimintatapoja kehitettäessä tämä asia nostetaan paremmin esille ja järjestetään
kotisivujen käyttökoulutusta.
7. Vierailut yhdistyksissä
Piirin hallituksen edustajat tekivät yhdistyksiin vuoden aikana 13 yhdistysvierailua, joista
seitsemässä oli piirin puheenjohtaja, kolmessa piirin hallituksen sihteeri, kahdessa
hallituksen jäsen ja kolmessa esiintyi Vuosaaren yhdistyksen näytelmäryhmä. Yhteenveto
vierailuista on tämän vuosikertomuksen liitteenä 2.
8. Piirin järjestämät juhlat
Piiri järjesti perinteisen kevätjuhlan 26.4.2013 Kinaporin Palvelukeskuksessa. Kevätjuhlassa
alustajana oli psykologi Pirkko Lahti. Sen lisäksi nähtiin laulu- ja tanssiesityksiä sekä
järjestettiin arpajaiset. Piirin syysjuhla pidettiin 24.10.2013 Ravintola Kaisaniemessä. Siellä
ruokailun lisäksi esitettiin ohjelmana mm. Vuosaaren Eläkkeensaajien näytelmäryhmän
esittämä sketsi ”Oikeudenkäynti” sekä lisäksi laulu- ja musiikkiesityksiä.
Neljän piirin yhteinen tapaaminen järjestettiin konserttina 6.10.2013 Kulttuuritalolla ja piirin
kirkkoretki tehtiin 22.11.2013 Roihuvuoren kirkkoon.
Piirin yhdistyksille jaettiin lippuja ylipormestari Jussi Pajusen 15.10.2013 järjestämään
konserttiin.
9. Kokoustoiminta
Piirin kokoukset pidettiin Kinaporin palvelukeskuksessa.
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9.1 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2013 ja siihen osallistui 23
piirikokousedustajaa, 9 seuraajaa ja alustajana toiminut kaupunginvaltuutettu sekä
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Erkki Liskola. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012,
vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapaus.
Syyskokous pidettiin 16.11.2013. Osallistujia oli 31 yhdistysten piirikokousedustajaa ja 9
seuraaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raija Hukkamäki ja alustajana oli
toimialajohtaja Juhani Pehkonen. Alustuksen aiheena oli TNS Gallup Oy:n tekemä
tutkimus ”Huomisen kynnyksellä 2013. Kysely 55 -79 vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä”.
Kokouksessa valittiin piirin puheenjohtaja ja piirin hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat ja hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9.2 Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja vuodelle 2014 valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa joulukuussa. Vuoden 2013 hallituksen kokoonpano on esitetty
liitteessä 3.
9.3 Työvaliokunta
Työvaliokunta piti 9 kokousta ja valmisteli kokouksissaan hallitukselle meneviä asioita.
Työvaliokuntaan kuuluivat Veijo Lehto puheenjohtajana, Antti Salminen, Erkki Liskola,
Hillervo Perttunen, Irja Komsi, Kerttu Nurmisto, Raija Hukkamäki, Risto Björkman, Ritva
Sänkiaho, Arja Kaistinen ja Lahja Sjöblom. Lahja Sjöblom toimi työvaliokunnan sihteerinä.
9.4 Toimikunnat
Piirin juhlatoimikuntaan ovat kuuluneet Erkki Liskola (pj), Kaarina Oinonen ja Ulla
Launonen. Arpajaistoimikuntaan ovat kuuluneet Arja Kaistinen (pj), Teuvo Jokiharju,
Leena Veikkola, Sirkka-Liisa Lilja ja Marita Majander. Liikunta- ja urheilutoimikuntaan ovat
kuuluneet Ritva Sänkiaho (pj), Teuvo Jokiharju, Marita Majander, Sinikka Visti, Erkki Aalle,
Arja Kaistinen ja Ulla Launonen.
10. 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.
11. Piirin edustukset
Piirin edellinen puheenjohtaja Erkki Liskola Helsingin Eläkkeensaajista on ollut
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n hallituksen jäsen ja Ritva Sänkiaho Roihuvuoren
Eläkkeensaajista varajäsen. EKL:n valtuustoon ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä
Leena-Maija Tuominen Pitäjänmäen Eläkkeensaajista ja Kari Kivelä Puistolan
eläkkeensaajista ja varajäseninä Lahja Sjöblom Itä Helsingin Eläkkeensaajista ja Antti
Salminen Pasilan Eläkkeensaajista.
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa on ollut piirin edustajana Arja Kaistinen
Myllypuron Eläkkeensaajista. Piirin puheenjohtaja Veijo Lehto Roihuvuoren
Eläkkeensaajista on ollut vanhusneuvoston ja myös sen nelijäsenisen työvaliokunnan jäsen
Helsingin kaupunginvaltuuston nimeämänä luottamushenkilöedustajana.
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Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa on ollut Elsa Ahlfors Kallio
Seudun Eläkkeensaajista.
Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n (HEJ) hallituksen varapuheenjohtajana on ollut Risto
Björkman Oulunkylän Eläkkeensaajista. Hallituksessa on varsinaisena jäsenenä ollut Raija
Hukkamäki Pasilan Eläkkeensaajista ja varajäsenenä Veijo Lehto Roihuvuoren
Eläkkeensaajista.
12. Yhteenveto piirin toiminnasta ja ajatuksia vuodelle 2014
Piirin toiminnassa paneudutaan tulevana vuonna yhdistysten kanssa vuorovaikutuksessa
toimintarakenteiden parantamiseen ja piirin omassa sisäisessä toiminnassa keskitytään
entistä enemmän sisältökeskusteluihin.
Monissa yhdistyksissä pitkään toimineet ja vastuuta kantaneet henkilöt ovat ikääntyneet ja
on tullut väsymistä toiminnan aktiiviseen pyörittämiseen. Yhdistyksiin on tosin liittynyt
uusia jäseniä mutta heidän aktivointinsa hallitustyöskentelyyn ei ole useinkaan onnistunut.
Tämä on johtanut siihen, että vakavasti on jouduttu miettimään toiminnan lopettamista,
mitä on jo tapahtunutkin. Toinen vaihtoehto olisi esimerkiksi kyseisenlaisten yhdistysten
yhdistäminen lähistöllä toimivaan toiseen piirin yhdistykseen, josta siitäkin on jo yksi
esimerkki. Piirin tulee kannustaa ja luoda edellytyksiä kyseisenlaisen kehityksen
voimistamiseksi yhdistysten omien periaatepäätösten jälkeen.
Helsingissä kaupunki on tukenut piiriä ja yhdistyksiä pienellä vuosittaisella avustuksella,
mikä kuitenkin on ollut merkittävä yhdistysten toiminnalle. Vuoden alussa yllättäen kaikki
eläkeläisjärjestöt saivat kylmää vettä niskaansa kun sosiaali- ja terveysviraston
virastopäällikkö päätti sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti, että
kaupunki tukee vain niitä yhdistyksiä, joilla on vuokrakuluja. Piiri ja useimmat yhdistykset
ovat tehneet oikaisuvaatimuksen. Alkuvuodesta odotetaan lautakunnan päätöstä asiassa.
Kuluvan vuoden aikana paneudutaan vahvasti myös kaikkiin muihin piirin hallituksessa
päätettyjen toimintakärkien toteuttamiseen sekä samalla vastataan uusiin esille nouseviin
haasteisiin.
Eläkkeensaajien edunvalvontaa on hoidettu 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, joka on erityisesti aktivoitunut
uutta Vanhuspalvelulakia koskevan lainsäädännön kouluttamiseen. Tämä toiminta aloitettiin
vuonna 2013 yhdessä Suomen itsenäisyysrahasto Sitran kanssa ja se jatkuu myös 2014.
Helsingissä, helmikuun 14. päivänä 2014
EKL:n Helsingin piiri
Hallitus
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