
 

 

ELÄKELIITON HELSINGIN PIIRI RY, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022  

 

SÄÄNNÖT/TARKOITUS 
 ” Eläkeliiton tarkoituksena on eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja 

oikeuksien valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.  

Eläkeliitto on ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien arvostettu puolustaja ja  

ikäystävällisen Suomen rakentaja.”  

 

ARVOT 

 Inhimillisyys, ikäystävällisyys, tasa-arvo, yhteisvastuu ja osallisuus 

  
ELÄKELIITON STRATEGIA 

 Talouden suuntaviivat, aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, uusien eläkeläissukupolvien 

tavoittaminen, innovatiivinen ja ikäystävällinen lomatoiminta 
 

TAUSTAA 

 Eläkeliitto on sitoutumaton eläkeläisjärjestö, jossa on 20 piiriä ja 397 jäsenyhdistystä, joissa jäseniä 

lähes 120 000. Eläkeliiton Helsingin Piirin jäseninä on alueen kolme paikallisyhdistystä, joissa oli 

jäseniä tämän vuoden elokuun lopussa 1120 henkilöä.  

Liittokokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää LIITTOVALTUUSTO johon kuuluu 75 jäsentä 

Toimeenpanovalta on LIITTOHALLITUKSELLA, joka pitää vuosittain 5-6 kokousta  

  
 

HALLINTO 

 

Piirin päätösvaltaa käyttää piirikokous ja toimeenpanovaltaa piirihallitus ja sen 

valitsemat toimikunnat. Piirihallitukseen kuuluvat vuosittain valittava puheenjohtaja 

ja 6-12 jäseninen piirihallitus. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja 

erovuorossa on vuosittain puolet.  
 

PIIRITOIMISTO  
Helsingin piirillä ei ole piiritoimistoa. Asiat hoidetaan sähköpostilla, kokouksissa ja 

puhelimitse sekä kotisivujen ja muun digipalvelun kautta 

KOKOUKSET 

Sääntömääräiset kokoukset, syys- ja kevätkokoukset 

VARSINAINEN TOIMINTA 
 



Eläkeliiton Helsingin piiri koordinoi ja järjestää jäsenilleen virkistys-, koulutus- ja 
kilpailutoimintaa. Piiri kehittää vaikuttamistyötään ja tekee kannanottoja. Piirin 
tavoitteena on tukea yhdistyksiä olemaan aktiivinen osallistuja esim. kuntien 
vanhusneuvostoissa sekä maakuntatasolla.   
Piirin tavoitteena on lisätä yhteistyötä järjestöjen kanssa ja osallistua järjestettäviin 
tapahtumiin.  
 
PIIRIN KILPAILUTOIMINTA 
Piiri järjestää karaokekarsinan vuosittain piirin alueella. 
 
OPINTO-, PIENRYHMÄ JA KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Toimitaan yhdessä yhdistysten kanssa. Piiri järjestää liiton kanssa yhdessä syksyllä 

järjestöpäivän. Opinto ja kulttuuriasioissa toimitaan yhteistyössä liiton ja MSL:n 

(maaseudun sivistysliitto) kanssa. Ohjataan jäseniä liiton kursseille ja koulutukseen 

Lehmirantaan. Osallistutaan Eläkeliiton alue 5:n toimintaan. Alue 5 käsittää neljä 

Eläkeliiton piiriä.   

Etelä-Häme, Helsinki, Päijät-Häme ja Uusimaa 

 
JUHLA-JA KULTTUURITOIMINTA 
Vuosittain järjestetään kirkkopyhä ja toukosiunaus piirin alueella 
 
LIIKUNTA JA TERVEYS 
Jäsenistöä pyrimme ohjaamaan eri liikuntamuotojen pariin.  Uimahalli ja 
kuntosalivuoroja on tarjolla kaupungin palvelukeskusten tiloihin.  
 
MATKAT JA RETKET 
Pärnun matka on varattu 24-30.4 2022, ja toinen matka suunnitteilla syksyllä 2022 
 
TUETUT LOMAT 
MTHL:n loma on hyväksytty 21-26.3 2022 
 
PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 
Piirikokouksiin on jokainen jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden edustajan 
jokaista alkavaa 100 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa. Jäsenmäärä 
määräytyy kuluvan kalenterivuoden elokuun 31. päivän henkilömäärän perusteella 
 
PIIRIHALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT 
Eläkeliiton piirien tehtävänä on tukea paikallisyhdistyksiä omalla alueella. 
Piirihallituksen kokouksiin kutsutaan pääsääntöisesti sähköpostilla. Valvoo, että piirin 



asioita hoidetaan lakien ja piirin sääntöjen ja sen kokousten päätösten mukaisesti.  
Piirihallitus valitsee toimikuntien jäsenet vuosittain ja vastaa piirin taloudesta.   
Helsingin piirillä on valittu työvaliokunta.  
 
PIIRIN TUKI YHDISTYKSILLE  

 
YHDISTYSTAPAAMISET 

Mitä vierailut käsittävät  

1 

Yhdistysvierailu on suunnattu koko jäsenistöä käsittäväksi; jolloin kerromme Eläkeliiton 

toiminnoista kyseisenä vuotena ja kerromme lähiajan ja lähivuosien suunnitelmista. 

2 

Pidämme yhdistyksen hallitukselle järjestäytymiskokouksen, miten hallituksessa työskennellään ja 

miten asioita käsitellään jotta ne ovat laillisia. 

3 

Piiri järjestää joko yksin tai yhteistyössä liiton kanssa eri aihealueisiin liittyviä alueellisia 

koulutuspäiviä eri puolilla toiminta-aluettamme. 

 

 

TOIMINTARYHMIEN ROOLI 
Nimitetään toimintaryhmille vastuulliset vetäjät sekä varahenkilöt heille 
 
TYÖVALIOKUNTA 
Piiri on valinnut työvaliokunnan (4 jäsentä). 
 
YHDISTYSKEHITTÄJÄT 

Piiri valitsee yhdistyskehittäjät. Yhdistyskehittäjät ohjaa ja innostavat yhdistyksiä 

 
LIITTOVALTUUSTO: Käyttää ylintä päätösvaltaa  

LIITTOHALLITUS: Toimeenpanovalta 

LIITTOVALTUUTETUT:  Valitaan liittokokouksessa piirin esityksen pohjalta kolmeksi 
vuodeksi. 
 
SISÄINEN KOULUTUS PIIRIHALLITUS/TOIMINNANJOHTAJAT 
Koulutukset järjestetään keskustoimiston kanssa 
 
PIIRIN TALOUS 
Taloudelliset näkymät, piirin jäsenmaksu ja sen kehitys. Piirin talous hallinnassa. 
Kaupunki/HEJ myöntää piirille avustusta hakemuksesta vuosittain.  
 
PIIRIN VARAINHANKINTA 



Jäsenmaksut ja tuotemyynti 
 
VIESTINTÄ 
EL-sanomat, piirin kotisivut, toiminta kriisiviestinnässä, sähköposti, puhelimitse sekä  
viestintä erilaisissa tapaamisissa.   
 
VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Piirin hallitus tekee aloitteita ja kannanottoja ajankohtaisista eläkeläisiä koskevissa 

asioissa. Seurataan vanhuspalveluiden kehitystä Helsingissä. Pidetään yhteyttä Hgin 

valtuustoryhmiin, asianomaisiin lautakuntiin ja virkailijoihin. Espoossa toimii 

Eläkeläisjärjestöjen yhteisjärjestö missä Espoon yhdistys on mukana. Eläkeliitto on 

mukana järjestöjen yhteisjärjestö EETU:ssa, jonka puheenjohtajana Eläkeliitto toimii 

vuorollaan. Piiriin on nimetty vaikuttamistoimintaa vahvistamaan oma 

vaikuttajavastaava. 

 
VANHUSNEUVOSTO 

Helsingissä ja Espoossa toimii vanhusneuvostot  

ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA 
Eläkeliitto on mukana eläkeläisjärjestöjen etujärjestö EETU ry:ssä. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Eläkeliitossa vapaaehtoistoimintaan osallistutaan kaikilla järjestön kolmella 
toimintatasolla: yhdistyksissä, piirissä ja liitossa. Yhdistyksissä toteutetaan varsinainen 
vapaaehtoistoiminta.  
 
JÄSENHANKINTA 
Tuetaan yhdistysten jäsenhankinta 
 
ALUEELLINEN YHTEISTYÖ/YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Lehmiranta on Eläkeliiton omistama lomakeskus. Lehmiranta tarjoaa asiakkaille 

laadukkaita matkailupalveluita sekä hotellimajoitusta. Toiminnan ytimessä ovat 

eläkeläisille suunnatut ohjelmalliset lomat ja kurssit. 

Yhteistyötä tehdään yhdessä liiton, eri piirien ja niiden yhdistysten, alue 5:n sekä 

piiri omien yhdistysten kanssa. Piiri on mukana Helsingin eläkeläisjärjestöjen HEJ 

ry:n toiminnassa. Espoossa toimii eläkeläisjärjestöjen yhteisjärjestö (EEKL).  Lisäksi 

tehdään yhteistyötä Eläkeliiton yhteistyökumppanin Luustoliiton kanssa vuonna 

2022, sekä MSL:n (Maaseudun sivistysliitto) ja MTLH:n (Maaseudun terveys-ja 

lomahuolto ry) kanssa. UFF:lla ja Eläkeliitolla on yhteishanke.  



TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA ARVIONTI 
Jäsenhankinta kehitetään ja selkiinnytetään, lisäksi on löydettävä uusia 
vastuuhenkilöitä.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


