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Taloudellinen epävakaus oli  toimintavuonna 2016 
jatkunut yhtäjaksoisesti poikkeuksellisen pitkään. 
Vaikka pahin taantuma arvioidaan jätetyn jo taak-
se ja näkyvissä on talouden kasvun merkkejä, on 
kokonaistuotanto (bruttokansantuote) reaalisesti 
edelleen alle tason, mitä se oli ennen kansainvä-
listä vuoden 2008 finanssikriisiä. Hentoinen kään-
ne kasvuun on pääasiassa yksityisen velkavetoisen 
kulutuksen sekä kotimaisten investointien varassa. 
Talouden vaikeudet näyttäytyvät erityisesti työttö-
mien suurena määränä ja pitkäaikaistyöttömyyden 
jatkuvana kasvuna. Työttömyys koettelee ikään-
tyneen työvoiman rinnalla vaikeimmin nuoria, 
työuraansa aloittelevia työntekijöitä. Työttömyys 
kasvattaa rajusti sosiaalimenoja ja vastaavasti pu-
dottaa verotuloja. 

Hallituksen tavoitteet työllisyysasteen nostamisek-
si eivät ole edenneet toivotusti. Yleisesti arvioi-
daan, että työmarkkinoilla hallituksen vauhditta-
mana toteutettu kilpailukykysopimus ei tuota sille 
asetettuja tavoitteita. Sopimukseen liitetyt tuntuvat 
veronalennukset heikentävät julkista taloutta ja 
lisäävät leikkauspaineita ihmisten hyvinvoinnin 
kannalta tärkeisiin palveluihin ja sosiaalisiin tu-
lonsiirtoihin. 

Hallitus on toteuttanut jo neljän miljardin valtion-
talouden menosäästöt. Kun säästöt ovat lisänä 
edellisen vaalikauden aikana toteutetuille kuuden 
miljardin säästöille, merkitsevät ne yhdessä julki-
sen sektorin voimakasta kaventamista. Julkisen 
sektorin oleelliseen supistamiseen tähtäävät myös 
hallituksen sote-uudistuksen linjaukset valinnan-
vapaudesta, kilpailutuksesta ja julkisten palvelu-
jen pakkoyhtiöittämisestä. Samalla vaarannetaan 
uudistuksella tavoiteltavat kolmen miljardin euron 
kustannussäästöt.  

Talouden ongelmien rinnalla epävakautta ja henki-
sen ilmapiirin kiristymistä ovat lisänneet kansain-
väliset sodat ja kriisit. Niiden suorat seuraukset 
ovat aiheuttaneet vaikeasti hallittavia pakolaisvir-
toja ympäri maailman. Ne ovat yltäneet muun Eu-
roopan kautta myös Suomeen.
Väestön ikääntymisen haasteet, eläkejärjestelmän 

kestävyys ja palvelulupauksen pitävyys ovat vuo-
sia olleet yhteiskunnallisen keskustelun keskeisiä 
teemoja. Näitä teemoja koskevaa julkista keskus-
telua ovat voittopuolisesti sävyttäneet uhkakuvat. 
Esillä ovat kärjekkäät puheet eläkeläisten määrän 
kasvusta, vanhusten hoito- ja hoivataakasta ja vii-
meisten elinvuosien kalleudesta. Eri sukupolvien 
edut asetetaan keinotekoisesti vastakkain. Jopa 
valitettavan yleinen, tuomittava ikärasismi saa voi-
maa näistä puheista. 

Ikääntymistä ja eläkemenoja pidetään keskeisinä 
julkisen talouden kestävyyttä vaarantavina tekijöi-
nä huolimatta siitä, että eläkkeistä valtaosan – työ-
eläkkeet – maksavat yksityiset eläkevakuutusyh-
tiöt. Samalla ikääntyvän väestön määrän kasvua 
käytetään perusteluina tulonsiirtojen leikkaamisil-
le ja palvelujen tarjonnan vähentämiselle.  

Eläkepolitiikan ympärille on pyritty luomaan krii-
situnnelmaa huolimatta siitä, että niin kotimaiset 
kuin kansainvälisetkin arvioijat ovat todenneet, 
että eläkejärjestelmämme perusteet ovat kunnossa. 
Eläkejärjestelmään on vuosien aikana tehty erilai-
sia säästöleikkauksia ja uudet työeläkelait astuivat 
voimaan vuoden 2017 alusta. Suomessa on eläke-
järjestelmän tulevaisuuden haasteisiin varauduttu 
kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen hyvin. 
Eläkejärjestelmä on edelleen kestoteemana työ-
markkinaosapuolten neuvottelupöydissä. Esiin 
nousevat toistuvasti kiistat työeläkemaksuista ja 
järjestelmän rahoituksesta samalla kun jo sovittuja 
ratkaisuja kyseenalaistetaan ja avataan. Eläkejär-
jestelmän edunsaajat, eläkeläiset ja heitä edusta-
vat järjestöt eivät pyrkimyksistään huolimatta ole 

1. Toimintaympäristö
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”Eläkepolitiikan ympärille on pyritty luo-
maan kriisitunnelmaa huolimatta siitä, että 
niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin arvioi-
jat ovat todenneet, että eläkejärjestelmäm-
me perusteet ovat kunnossa. 



saaneet heille luontevasti kuuluvaa paikkaa noissa 
pöydissä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa toistetaan ää-
nekkäästi vaatimuksia ikääntyneiden työntekijöi-
den työttömyysturvan heikentämisestä ja edelleen 
eläkkeelle siirtymisen vaikeuttamisesta keinoina 
työurien pidentämiselle ja työllisyysasteen nosta-
miselle. Samalla unohdetaan aktiivisesti kaikki ne 
toimenpiteet, joilla eri varhennetut eläkemuodot 
on jo poistettu, lakisääteistä eläkeikää nostettu ja 
ikääntyneiden työttömyysturvan ehtoja heikennet-
ty. Mikäli heikennysvaatimukset toteutetaan ny-
kyisen kansantalouden taantuman ja korkean työt-
tömyyden oloissa, ovat niiden yhteiskunnalliset 
seuraukset musertavia. Meillä on vaarana synnyt-
tää epävarmuudessa ja taloudellisessa ahdingossa 
elävien ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien iso 
ryhmä. Tämä syventäisi räikeästi yhteiskunnallista 

eriarvoisuutta ja lisäisi merkittävästi eläkeläisköy-
hyyttä. 

Eläkeläisille ja heidän järjestöilleen tärkeän van-
huspalvelulain toteuttaminen paikallistasolla on 
joutunut monin paikoin vaikeuksiin. Lain myön-
teisen hengen ja hyvien tavoitteiden käytännön to-
teuttaminen on osoittautunut erityisen haastavak-
si.  Lakiin on ennätetty tehdä myös jo suoranaisia 
heikennyksiä. Nyt lakia nakerretaan normitalkoi-
den nimiin piilotettujen taloudellisten leikkausten 
varjossa palvelujen saatavuutta ja laatua heiken-
täen.

Eläkkeiden ja ikääntyvän väestön tarvitsemien 
palvelujen rahoitus turvataan parhaiten harjoitta-
malla työllisyyttä lisäävää ja kansalaisten kulutus-
kysyntää tukevaa aktiivista talous- ja työllisyyspo-
litiikkaa.  
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Eläkeläisille tärkeitä vaatimuksia esitettiin myös Joukkovoima-kansanliikkeen järjestämässä mielenosoituksessa 
Helsingissä.



Eläkeläiset ry:n keskeinen, sääntöjen mukainen 
tehtävä on eläkeläisten vaikuttamistyön ja edun-
valvonnan organisoiminen niin valtakunnallisesti, 
alueellisesti kuin paikallisestikin.  Järjestö keskit-
tyy valtakunnalliseen ja jäsenyhdistykset alueelli-
seen ja paikalliseen vaikuttamistyöhön. Järjestön 
piirissä on käynnistetty keskustelu, minkälaisia uu-
sia haasteita maakuntahallinnon toteuttaminen ja 
sote-uudistus tuovat vaikuttamistyöhön.  Järjestön 
vaikuttamistyö tapahtuu vuoropuhelussa ja yhteis-
työssä jäsenyhdistysten kanssa. 

Vaikuttamistyö nojaa järjestön ikääntymispoliit-
tisiin näkemyksiin. Näkemykset ja tavoitteet on 
kirjattu järjestön ohjelmiin ja asiakirjoihin. Vai-
kuttamistyön perustana on ikääntymispoliittinen 
ohjelma Oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen.

Järjestö on ajanut asiakirjoissaan esittämiään ta-
voitteita kannanotoilla, lausunnoilla, erilaisilla 
tilaisuuksilla ja keskusteluilla ja käyttämällä eri-
laisia sidosryhmäkanavia. Vaikuttamistyössä ja 
edunvalvonnassa on rakennettu yhteistyötä toisten 
eläkeläisjärjestöjen kanssa. Valtakunnallisen edun-
valvonnan yhteiseksi foorumiksi on vakiintunut 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry.

Yhteistyötä järjestö on rakentanut sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen sekä erilaisten muiden kan-
salaisjärjestöjen kanssa. Järjestö on pyrkinyt yk-

sin ja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa suoriin 
kontakteihin päättäjiin ja viranomaisiin. Keskeisiä 
tavoitteita on pidetty esillä omassa tiedottamisessa 
ja niitä on pyritty nostamaan esiin myös tiedotus-
välineissä.

Valtakunnallisessa edunvalvonnassa ovat painot-
tuneet eläkepolitiikka, eläkeläisten ostovoiman 
turvaaminen ja hallituksen leikkauspolitiikan vas-
tustaminen. Niiden lisäksi on tähdennetty yhteis-
kuntapolitiikan rakenteellisia kysymyksiä, eläke-
läisten elämän kannalta keskeistä lainsäädäntöä ja 
eläkeikäisille tärkeitä palveluita. 

Järjestö on johdonmukaisesti korostanut pohjois-
maisen mallin mukaisen hyvinvointivaltion säi-
lyttämisen ja rakentamisen merkitystä sekä köy-
hyysongelman voittamisen, hyvinvointipalvelujen 
kehittämisen ja vanhuspalvelulain täysimääräisen 
toimeenpanon tärkeyttä. Esillä ovat olleet myös 
kansalaisjärjestöjen asema ja toimintaedellytykset 
yhteiskunnassa. 

Kunta- ja aluetasolla ovat edunvalvonnan keskiös-
sä olleet sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti 
vanhustenhuolto. Jäsenyhdistysten toiminnan oh-
jauksessa on korostettu paikallisen ja alueellisen 
vaikuttamistyön tärkeyttä ja kuntien vanhusneu-
vostojen merkitystä. Järjestö on ollut vaatimassa 
lakisääteisiä vanhusneuvostoja myös uusiin maa-
kuntiin. Paikallisyhdistysten valmiuksia osallistua 
vanhusneuvostojen työhön on lisätty koulutuksen 
ja ohjauksen avulla.

2.1. Vuoden 2016 tavoitteet ja niiden toteutuminen

Järjestön toimintasuunnitelmassa ja muissa asia-
kirjoissa esitettyjen edunvalvonnan tavoitteiden 
edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Tavoitteiden 
laajuuden ja yhteiskuntapoliittisen moniulottei-
suuden vuoksi niiden toteutuminen ei ole helposti 
purettavissa vuositason konkreettisiksi tuloksiksi.

Eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen pitkän kamppailun 
tulos Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-

2. Vaikuttaminen yhteiskuntaan
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EETU-järjestöjen puheenjohtajat tapasivat eduskun-
taryhmien edustajat syyskuussa ja luovuttivat kan-
nanoton valtion talousarvioehdotukseen 2017.



aali- ja terveyspalveluista ja sen voimaantulosta) 
astui voimaan heinäkuun alusta 2013. Lain voi-
maantulo tapahtui portaittain niin, että viimeiset-
kin säädökset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa. 
Huolestuttavaa on, että ennen kuin vanhuspalvelu-
laki ennätti kokonaisuutenaan edes voimaan, teh-
tiin siihen jo muutoksia, joilla lain velvoitteita ja 
lain henkeä vesitettiin.

Vanhuspalvelulaissa säädetyistä laitoshoitoon 
pääsemisen perusteista poistettiin vuonna 2014 
säädös, jonka mukaan iäkäs henkilö voidaan ot-
taa hoidettavaksi laitoshoitoon, ”jos se on iäkkään 
henkilön arvokkaan elämän … kannalta … pe-
rusteltua”.  Samalla, lain perusteluissa todettiin, 
että muuhunkaan ympärivuorokautiseen hoitoon 
– käytännössä tehostettuun palveluasumiseen 
– otettavien määrää ei saisi lisätä korvaamaan 
laitoshoidon väheneviä hoitopaikkoja. Hoidon 
painopistettä siirrettiin aiempaa velvoittavammin 
kotihoitoon. Lainmuutoksessa kysymys ei ollut 

niinkään huoli vanhusten hyvinvoinnista vaan 300 
miljoonan euron säästöjen hakemisesta vanhusten 
laitoshoitoon. 

Nykyinen hallitus on käynyt vanhuspalvelulain ja 
sitä täydentävän laatusuosituksen kimppuun byro-
kratian purkutalkoiden nimissä. Toimintaa ohjaa 
hallitusohjelmaan kirjatut satojen miljoonien sääs-
tötavoitteet vanhustenhuollosta. Kohteena on ollut 
sekä varsinainen laki, lain tavoitteet ja niitä tukeva 
laatusuositus.

Hallitus joutui voimakkaan kansalaisvastustuk-
sen vuoksi toimintavuoden syksyllä perumaan 
esityksensä vanhusten ympärivuorokautisen hoi-
don vähimmäishenkilömitoituksen alentamises-
ta laatusuosituksen 0,5:stä 0,4:ään. Järjestö oli 
aktiivisesti mukana toimimassa mitoituksen hei-
kentämistä vastaa. Järjestön vastustavan kannan 
toiminnanjohtaja esitti myös Suomen lähi- ja pe-
rushoitajaliitto SuPerin mielenilmauksessa hyvän 
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Toiminnanjohtaja Hannu Partanen puhui Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mielenilmauksessa hyvän 
vanhustenhoidon puolesta.



vanhustenhoidon puolesta 6. päivänä maaliskuuta 
Helsingin Kansalaistorilla. 

Sittemmin hallitus on hakenut hoitajamitoituk-
sesta kaavaillut 70 miljoonan euron säästöt ve-
sittämällä laatusuositusta hoitohenkilökuntaan 
luettavasta henkilöstöstä ja väljentämällä hoito-
henkilöstön koulutusvaatimuksia. 

Järjestö on kritisoinut voimakkaasti niin toteutet-
tuja kuin myös valmistelussa olevia vanhuspalvelu-
lain heikennyksiä, joiden vuoksi koko lain alkupe-
räiset tavoitteet ja niihin liitetty myönteinen henki 
ovat vesittymässä. Siitä tavoitteesta, että vanhuk-
silla olisi subjektiivinen oikeus toimintakykynsä 
ja elämäntilanteensa edellyttämiin laadukkaisiin 
palveluihin koko maassa, ollaan vielä kaukana ja 
tehdyillä poliittisilla linjauksilla siitä erkaannutaan 
yhä kauemmas.  

Vanhuspalvelulain toteuttamisessa ja ikäihmisten 
palveluissa on monia puutteita.  Sote-uudistuksen 
pitkä odottelu ja sen tuomat muutokset vanhuspal-
veluiden järjestämiseen ovat osaltaan hidastaneet 
kehitystä.  Erot kuntien kesken ovat suuret. Jois-
sakin kunnissa palvelut ovat kohtuulliset, toisissa 
lähes surkeat. Kuntien vaikea taloudellinen tilan-
ne on johtanut siihen, että palveluja on useissa 
kunnissa ryhdytty entisestään supistamaan. Eri-
tyisen nopeita toimenpiteitä kaivataan omais- ja 
läheishoitajien aseman parantamiseen. Omaishoi-
don taloudellisen tuen ja omaishoitajille suunnat-
tujen palvelujen heikkouksista kärsivät erityisesti 
pienituloiset eläkeläiset ja heidän omaisensa.

Uudet työeläkelait tulivat voimaan vuoden 2017 
alusta. Lait valmisteltiin kolmikannassa työmark-
kinajärjestöjen syyskuussa 2014 solmiman sopi-
muksen pohjalta ja eduskunta hyväksyi lait mar-
raskuussa 2015.

Uudet eläkelait eivät vastaa kaikkia järjestön aset-
tamia tavoitteita, jotka on kirjattu valtuuston 2014 
kannanottoon Eläkeratkaisu - vuosikymmenen tärkein 
sosiaalipoliittinen päätös. Suurin pettymys on jous-
tavan eläkeiän alarajan asteittainen nostaminen 
63 ikävuodesta 65 vuoteen. Eläkeiän nostamiseen 
liittyvä järjestön kritiikki on erityisesti kohdistunut 
siihen, että siinä ei nyt oteta riittävästi huomioon 

ihmisten työ- ja elinhistorian, elämäntilanteen ja 
ikääntymisen yksilöllisiä eroja. Uusi 63 vuotta 
täyttäneille tarkoitettu työuraeläke ja osa-aikaeläk-
keen korvaava 61 vuotta, myöhemmin 62 vuotta 
täyttäneitä koskeva osittainen varhennettu van-
huuseläke ei poista vanhuuseläkkeen alaikärajan 
noston aiheuttamia ongelmia. 

Jatkossa lakisääteinen eläkeiän alaraja nousee vie-
lä 65 ikävuodesta suhteessa toteutuvaan elinajano-
dote kasvuun. Toteutuvaa eläkkeellesiirtymisikää 
piiskaa edelleen ylöspäin myös elinaikakerroin. 

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikäraja säilyy 
vuoteen 2030 asti 65 ikävuodessa. Tuon jälkeen 
ikäraja alkaa seurata työeläkepuolen alinta van-
huuseläkeikää. Kansaneläkelain varhennetun van-
huuseläkkeen ikärajoja koskevat säännökset myös 
sopeutetaan asteittain uusiin työeläkelakeihin. 
Myös kansaneläkkeen lykkäyskorotus tulee asteit-
tain vastaavaksi kuin työeläkkeissä.  

Työuraeläkkeelle pääsemisen yleiset perusteet on 
määritelty mutta niiden käytännön soveltaminen 
jää nähtäväksi tuleviin vuosiin. Ikääntyneiden 
vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työnteki-
jöiden asemaa vaikeuttavat eläkeratkaisun lisäksi 
työttömyysturvan heikennykset ja toistuvat vaati-
mukset työttömyysturvan lisäpäivien poistamises-
ta eli niin sanotun työttömyysputken tukkimisesta.  

Työeläkelakien taustalla olevan työmarkkina-
järjestöjen sopimuksen tärkeä anti oli, että sopi-
musosapuolten kesken saatiin aikaan yhteinen 
näkemys työeläkejärjestelmän rahoituksesta ja 
työeläkemaksun tasosta vuosiksi eteenpäin. Sa-
malla sovittiin aikataulu ja menettelytavat, miten 
rahoituksesta myöhemmin keskustellaan. Oireel-
lista kuitenkin on, että järjestelmän rahoituksen 
kannalta tärkeiden työeläkemaksujen jakoon työn-

8                                                                                     ELÄKELÄISET RY

”Järjestö on kritisoinut voimakkaasti niin 
toteutettuja kuin myös valmistelussa ole-
via vanhuspalvelulain heikennyksiä, joiden 
vuoksi koko lain alkuperäiset tavoitteet ja 
niihin liitetty myönteinen henki ovat vesitty-
mässä.”



antajien ja työntekijöiden kanssa puututtiin jo vuo-
den 2016 kilpailukykysopimuksessa. 

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa siitä, että 
työeläkejärjestelmän rahoituslaskelmien pitävyys 
riippuu ratkaisevasti työllisyystilanteen paranemi-
sesta. Aktiivinen työllisyyspolitiikka on pitkällä 
tähtäimellä myös kestävintä eläkepolitiikkaa.

25-vuotiaiden suomalaisten eläkkeellesiirtymi-
siän odote vuonna 2016 oli 61,1 vuotta ja vastaava 
50-vuotiaan odote 62,8 vuotta. Eläkeuudistuksen 
tavoite on kohottaa 25-vuotiaan eläkkeelle siirtymi-
siän odote 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. 
Kasvua edelliseen vuoteen ei nyt tapahtunut.  

Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen on viime 
vuosina eniten vaikuttanut työkyvyttömyyseläk-
keiden määrän lasku. Vuodesta 2008 se on laske-
nut neljänneksen. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 
nyt 18 800 henkilöä. Määrä on ollut vastaavalla 
tasolla vuodesta 2014 lähtien.

Vuoden 2015 työeläkeindeksi säilyi ennallaan ja 
sen vuoksi vuodenvaihteessa 2016 ei työeläkkeisiin 
tullut korotuksia. Kansaneläkeindeksi painui mii-
nukselle 0,4 prosenttiyksikköä ja se leikkasi sillä 
voimalla myös kansaneläkkeitä. Vastaavissa aiem-
missa tilanteissa kansaneläkkeen leikkauksista on 
poliittisella päätöksellä pidättäydytty. Näin järjestö 
olisi toivonut tehtävän nytkin.

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen indeksilu-
kuun pohjautuvat ja vuoden 2017 alussa maksuun 
tulleet työeläkkeiden korotukset olivat 0,6 prosent-
tia. Kun hallitus jäädytti kansaneläkeindeksin ja 
leikkasi sitä vuoden 2016 tasosta 0,85 prosenttia 
laskivat kansaneläke, takuueläke ja muut kansan-
eläkeindeksiin sidotut etuudet vuoden 2017 alus-
sa. Järjestö on voimakkaasti arvostellut hallituksen 
leikkausta. Samalla järjestö on kritisoinut sairaus-
vakuutuskorvausten heikennyksiä, jotka yhdessä 
kansaneläkkeen leikkauksen kanssa vaarantavat jo 
kaikkein pienimmillä eläkkeillä elävien tosiasialli-
sen mahdollisuuden riittävään sairaanhoitoon.

Julkisessa eläkepoliittisessa keskustelussa on en-
tisen kansanedustaja Kimmo Kiljusen ja eräiden 
muiden alkuun paneman kansalaisaloitteen vuok-

si ollut poikkeuksellisen voimakkaasti esillä työelä-
keindeksi. Kansalaisaloitteen allekirjoitti lähes 85 
000 kansalaista ja se jätettiin eduskunnalle joulu-
kuussa. Aloitteessa vaaditaan työeläkkeiden sito-
mista kokonaisuutenaan palkkojen kehitykseen, 
kun palkkojen paino nykyisessä työeläkeindeksis-
sä on 20 prosenttia. Ennakkoarvioiden mukaan 
kansalaisaloitteella ei ole poliittisia läpimenon 
mahdollisuuksia eduskunnassa.  

Eläketulot ovat edelleen verraten matalia vaikka 
alkavat työeläkkeet ovat yleisesti korkeampia kuin 
jo maksussa olevat. Eläketaso on nyt hieman yli 50 
prosenttia palkasta. Eläkeläisten keskinäiset tuloerot 
ovat kasvaneet. Eläketulojen hajonta on suuri.

Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien keskimää-
räinen kokonaiseläke oli vuoden 2016 lopussa 
1 632 euroa kuukaudessa, miehillä 1 848 euroa ja 
naisilla 1 453 euroa. Naisten eläke oli keskimää-
rin 79 prosenttia miesten eläkkeestä. Mediaanielä-
ke oli 1 405 euroa. Kokonaiseläke jäi alle 2 000 
euroon noin 76 prosentilla, alle 1 500 euroon 55 
prosentilla ja alle  1 000 euroon 22 prosentilla kai-
kista eläkkeensaajista. Noin seitsemän prosenttia 
eläkeläisistä sai yli 3 000 euron kokonaiseläkettä. 
Vertailussa on mukana 1 448 960 omaa eläkettä 
saavaa henkilöä. 

Takuueläkkeen saajia oli vuoden 2016 lopussa 
102 000. Täyden takuueläkkeen määrä oli 766 eu-
roa kuukaudessa. 

Vuoden 2016 lopussa Suomesta maksettiin eläkettä 
kaikkiaan 1 559 000 henkilölle, joista 1 499 000 asui 
Suomessa. Eläke maksettiin ulkomaille 60 000 eläk-
keensaajalle. Omaa eläkettä eli vanhuus-, työkyvyt-
tömyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeläkettä 
saavia oli 1 517 000. Työkyvyttömyyseläkettä sai 
211 000 henkilöä. Perhe-eläkettä sai 254 000 leskeä 
ja 18 000 lasta. Perhe-eläkettä saavat lesket saavat 
usein samanaikaisesti myös omaa eläkettä. Omaa 
eläkettä saavista 93 prosenttia sai työeläkettä ja 41 
prosenttia kansaneläkettä. Eläkettä molemmista 
järjestelmistä samanaikaisesti sai 34 prosenttia.

Kela maksoi vuonna 2016 eläkkeitä yhteensä 2,5 
miljardia euroa ja työeläkejärjestelmä 26 miljardia 
euroa.
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3.1. EETU ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyö

Järjestö on Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:n jä-
sen. EETU toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjes-
töjen yhteenliittymänä eläkeläisten ja ikäihmisten 
taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuk-
sien parantamiseksi. Toiminta keskittyy eläkeläis-
ten valtakunnalliseen edunvalvontaan.

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeläiset ry:n li-
säksi Eläkeliitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto 
EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen 
Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. 
EETUn jäsenjärjestöillä oli vuonna 2016 henkilö-
jäseniä yhteensä 293 520 sekä 1 270 paikallis- ja 73 
alue-yhdistystä. Jäsenjärjestöjen yhdistysverkosto 
kattaa koko Suomen. 

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti järjestömme 
toimi vuoden 2016 EETUn puheenjohtajajärjes-
tönä. Puheenjohtajana EETUssa oli järjestömme 
puheenjohtaja Martti Korhonen ja sihteerinä sekä 
työvaliokunnan puheenjohtajana toiminnanjohta-
ja Hannu Partanen. Molemmat ovat järjestömme 
edustajia EETUn hallituksessa. Tiedottaja-toimi-
tussihteeri Tuomas Talvila vastasi EETUn tiedo-
tuksesta.

Hallitus piti toimintavuoden aikana kolme varsi-
naista ja yhden strategiaan keskittyneen kokouk-
sen. Työvaliokunta kokoontui 11 kertaa.

Sääntömääräisissä EETUn kevät- ja syyskokouk-
sessa järjestöä edustivat puheenjohtaja, toiminnan-
johtaja ja hallituksen jäsen Heimo Liimatainen. 
Kevätkokous pidettiin Sosiaali- ja terveysministe-
riössä ja syyskokous Eläketurvakeskuksessa. Mo-
lempien kokousten yhteydessä kuultiin asiantunti-
joiden alustuksia ajankohtaisista asioista. 

Vaikuttamistyön apuna EETUlla on neuvottelu-
kunta. Järjestöämme neuvottelukunnassa edusti 
valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö. 

Vaikuttamistyönsä tueksi EETUn järjestöt teetti-
vät TNS Gallup Oy:llä jo neljännen kerran kyse-

lytutkimus 55-84 -vuotiaiden suomalaisten tulevai-
suuden näkemyksistä. Tutkimusraportti Huomisen 
kynnyksellä 2016 julkaistiin syyskuussa. Raporttia 
jaettiin sidosryhmille ja sitä hyödynnetään monel-
la tavoin EETUn ja sen järjestöjen työn kehittämi-
sessä. Raportti on luettavissa EETUn verkkosivuil-
ta (www.eetury.fi).   

Sidosryhmä- ja vaikuttamistyössä pidettiin yh-
teyttä eduskuntaan, sosiaali- ja terveysministe-
riöön, Kelaan, Eläketurvakeskukseen, Telaan ja 
Raha-automaattiyhdistykseen. Toimintavuoteen 
ei sisältynyt työmarkkinajärjestöjen tapaamista. 
Kelan johdon perinteinen tapaaminen siirtyi  vuo-
denvaihteen yli.

EETU-järjestöjen puheenjohtajat tapasivat edus-
kuntaryhmien edustajat 21. päivänä syyskuuta ja 
luovuttivat kannanoton valtion talousarvioehdo-
tukseen 2017. Kannanotossa nostettiin kipeimpi-
nä ongelmina esiin kansaneläkeindeksin jäädytys 
ja 0,85 prosentin leikkaus sekä lääkekorvauksiin 
ja vanhuspalvelulakiin kaavaillut heikennykset. 
Huolta kannettiin myös eläketulon verokohtelusta. 
Esiin nostettiin painokkaasti myös eläkeläisköy-
hyys. Kannanotossa toistettiin EETUn linjaukset 
työeläkeindeksistä: Indeksirakenteessa tulisi lisätä 
ansioindeksin painoarvoa nykyisestä 20 prosen-
tista ja vastaavasti vähentää hintaindeksin painoa 
nykyisestä 80 prosentista. Indeksirakenteeseen tu-
lisi hakea mallia, mikä suosisi nykyistä enemmän 
pieniä ja keskisuuria eläkkeitä.  Kansan- ja takuue-
läkkeitä tulisi korottaa vastaavalla indeksillä kuin 
työeläkkeitä. Muutoksia arvioitaessa on rinnan 
tarkasteltava eläkejärjestelmän rahoitusta ja kestä-
vyyttä pitkälle tulevaisuuteen.            

EETUn edustajat olivat toimintavuoden aikana 
useamman kerran kuultavana eduskunnan sosiaa-
li- ja terveysvaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja THL:n tilaisuuksissa.

EETUn perinteinen Eläkeläisparlamentti toteu-
tettiin marraskuun 11. päivänä Helsingin Messu-
keskuksen Kokoustamossa. Tapahtuman puitteet 
liittyivät EETUn ja sen järjestöjen osallistumiseen 

3. Yhteistyö
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EETUn syyskokous pidettiin Eläketurvakeskuksen tiloissa.

EETU ja sen järjestöt esittäytyivät 55plus-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.



55plus-messuille. Eläkeläisparlamenttiin osallistui 
kutsuttuna yhteensä 71 järjestöjen aktiivia. Kunta- 
ja uudistusministeri Anu Vehviläinen puhui tilai-
suudessa otsikolla Ajankohtaiskatsaus maakunta-
uudistukseen ja julkisen hallinnon digitalisointi. 
TNS Gallupin Juhani Pehkonen esitteli Huomisen 
kynnyksellä raporttia. 

EETU oli edustettuna Kelan neuvottelukunnassa, 
Kelan eläkeasiain neuvottelukunnassa ja Ikäänty-
neiden asumisen koordinaatioryhmässä. Kalevi 
Kivistö tuli EETUn tukemana valituksi eduskun-
nan oikeusasiamiehen asettamaan ihmisoikeusval-
tuuskuntaan 2016-2020. 

Selkokeskuksen neuvottelukunnassa EETUa edus-
taa 2016-2017 koulutussihteerimme Tiina Rajala 
ja Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpide-
ohjelma ja Eloisa ikä -ohjelman asiantuntijaryh-
mässä monikulttuurisuustyön suunnittelijamme 
Eva Rönkkö. 

Järjestön Eläkeläinen-lehdessä tiedotettiin EETUn 
toiminnasta. 

Järjestö on edistänyt eläkeläisjärjestöjen edunval-
vonnan yhteistyötä myös alueellisesti ja paikalli-
sesti. Valtaosa järjestön aluejärjestöistä ja paikal-
lisyhdistyksistä oli mukana erilaisissa eläkeläis- ja 
vanhusjärjestöjen muodostamissa alueellisissa ja 
paikallisissa yhteistyöorganisaatioissa ja osallistui 
aktiivisesti vanhusneuvostojen työskentelyyn. 

Arvio eläkeläisjärjestöjen yhteistyöstä

Runsaan kymmenen vuoden toiminnalla EETU 
on vakiintunut asemansa. Se toimii valtakunnal-
listen eläkeläisjärjestöjen yhteisenä lausunnon 
antajana ja mielipiteen ilmaisijana niin valtion-
hallinnon eri tasoilla kuin muidenkin merkittävien 
eläke- ja ikääntymispolitiikan vaikuttajien keskuu-
dessa. Sillä on toimivat sidosryhmäyhteydet ja se 
toimii eläke- ja ikääntymispolitiikan kannalta mer-
kittävissä verkostoissa. 

Toiminnassaan EETU nojaa suoraan jäsenjärjestö-
jensä resursseihin. Koimme hyvin konkreettisesti, 
että vuorotteluperiaatteella hoidettu puheenjohta-
juus kaikkine yhteydenpito-, valmistelu-, toimeen-
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Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen puhui 
EETUn perinteisessä  Eläkeläisparlamentissa marras-
kuussa.

Tutkimusraportti Huomisen kynnyksellä 2016 julkais-
tiin syyskuussa. 

”Järjestö näkee oman aktiivisen ja aloitteel-
lisen roolinsa EETUssa tärkeänä ja arvostaa 
järjestöjen yhteistä toimintaa. Toiminnan su-
juvuutta ja lisääntyviin haasteisiin vastaamis-
ta helpottaisi EETUn omien resurssien vahvis-
taminen.”



pano- ja tiedotustehtävineen teetti erittäin paljon 
työtä. Vaikka toiminnan järjestämisestä periaat-
teessa vastaavat jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajat 
yhdessä, jää toiminnan organisointi käytännössä 
pitkälle puheenjohtajajärjestön harteille. 

Järjestö näkee oman aktiivisen ja aloitteellisen roo-
linsa EETUssa tärkeänä ja arvostaa järjestöjen yh-
teistä toimintaa. Toiminnan sujuvuutta ja lisään-
tyviin haasteisiin vastaamista helpottaisi EETUn 
omien resurssien vahvistaminen. 

Eläkeläisjärjestöjen yhteistyön voimana ovat 
kunkin järjestön omat organisaatiot, paikallis- ja 
alueyhdistysten maan kattavat verkostot ja niissä 
tapahtuva eläkeläisten omaehtoinen toiminta. 

3.2. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ja muu yhteistyö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valta-
kunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 
200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita 
kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Järjestö on 
SOSTE:n jäsen. 

Toiminnanjohtaja on SOSTE:n hallituksen jäsen 
ja osallistuu myös SOSTE:n vanhusverkoston 
toimintaan. Järjestön koulutussihteeri osallistuu 
SOSTE:n koulutus- ja järjestösihteeri järjestöpääl-
liköiden verkostoon. 

Järjestö on ollut Raha-automaattiyhdistyksen jä-
sen. SOSTE:n piirissä se on seurannut aktiivises-
ti rahapelitoiminnassa tapahtunutta historiallista 
muutosta, kun kolmen itsenäisen rahapelitoimijan 
toiminta yhdistettiin perustettuun uuteen yhtiöön. 
Uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuoden 2017 
alusta. Samaan aikaan RAY:n avustustoiminta 
siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöön perustettuun 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen 
(STEA). 

Järjestö toimii Vanhustyön keskusliitto ry:ssä yh-
teistyössä liiton muiden valtakunnallisten jäsen-
yhteisöjen kanssa. Järjestön toiminnanjohtaja on 
liiton valtuuston jäsen. 

Järjestö on Solaris-lomat ry:n ja Ehkäisevä päih-
detyö EHYT ry:n jäsenjärjestö. Toiminnanjohtaja 

on Solariksen valtuuston varapuheenjohtaja ja jär-
jestösihteeri valtuuston jäsen. Järjestösihteeri on 
EHYT ry:n valtuuston varsinainen ja koulutussih-
teeri varajäsen. 

Järjestön edustajat ovat osallistuneet valikoiden 
RAY:n, SOSTE:n ja muiden sote-alan toimijoiden 
järjestämiin tapahtumiin, koulutustilaisuuksiin ja 
verkostoihin. 

Järjestön edustajana sosiaali- ja terveysministeriön 
Vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukunnassa on 
toiminnanjohtaja ja hänen varahenkilönään hal-
lituksen jäsen Irmeli Mandell. Toiminnanjohtaja 
toimi TELA:n eläkkeensaajien yhteistyöryhmän 
jäsenenä ryhmän lakkauttamiseen asti. Hän on 
myös Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 
(Somla) jäsen.

Koulutus- ja kulttuuritoiminnassa järjestö tekee yh-
teistyötä Kansan Sivistystyön Liiton ja KSL-opin-
tokeskuksen kanssa. Järjestön koulutussihteeri on 
KSL:n hallituksen jäsen. 

Järjestö jatkoi perinteistä yhteistyötä Kansan Ar-
kiston kanssa.

Työväen Urheiluliitto TUL:lla, Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL:llä ja Eläkeläiset ry:llä on keski-
näinen sopimus järjestöjen välisestä yhteistyöstä. 
Tavoitteena on toimia ikääntyneiden tasa-arvois-
ten liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksien puoles-
ta. Yhteistyöllä tuetaan sekä järjestöjen oman että 
yhteisen toiminnan toteuttamista. Tarkoituksena 
on myös välttää päällekkäisyyksiä valtakunnallisis-
sa tapahtumissa, sillä TUL:ssa toimii molempien 
eläkeläisjärjestöjen jäseniä.

Järjestö tekee yhteistyötä useiden ammattijärjestö-
jen veteraanijaostojen kanssa. 

Järjestö harjoitti erimuotoista yhteydenpitoa mui-
hin kansalaisjärjestöihin, poliittisiin päättäjiin, vi-
ranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Arvio muusta yhteistyöstä

Järjestön tehtävien kannalta on perusteltua, että 
se toimii aktiivisesti sote-järjestöjen virallisissa ja 
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epävirallisissa yhteisöissä ja verkostoissa ja tekee 
yhteistyötä eri kansalaistoimijoiden kanssa. Näin 
järjestö saa ja jakaa tietoa ja osallistua erilaisiin 
yhteisiin hankkeisiin. Samalla tehdään omaa työtä 
tunnetuksi ja hankitaan sille arvostusta.

Verkostoissa toimiminen on aina vastavuoroista: 
samalla kun niistä saadaan tietoa ja vaikuttamisen 
ja toiminnan mahdollisuuksia, joudutaan niihin 
käyttämään oman järjestön voimavaroja, erityises-
ti henkilökunnan työtä. Osallistumiseen liittyvät 
plussat ja miinukset joudutaan arvioimaan tapaus-
kohtaisesti. 

Järjestö arvostaa nykyisten yhteistyökumppanien-
sa toimintaa ja näkee oman osuutensa yhteistyön 
toteuttamisessa myönteisenä. 

Eläkeläiset ry:n jäsenyydet ja edustukset sekä osak-
kuudet ovat sivulla 15.

3.3. Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö

Pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan NSK:n jä-
senjärjestöjä ovat: Faglige Seniorer (Tanska), 
Landsfelag Pensjónista (Färsaaret), Landssam-
band eldri borgara (Islanti), Eläkkeensaajien Kes-
kusliitto EKL (Suomi), Pensjonistforbundet (Nor-
ja), Eläkeläiset ry (Suomi), Svenska Kommunal 
Pensionärernas Förbund (Ruotsi) ja Pensionärer-
nas Riksorganisation PRO (Ruotsi). NSK:n jäsen-
järjestöillä on yhteenlaskien noin miljoona jäsen-
tä. NSK on AGE Platform Europen yhteisöjäsen. 
AGE:lla on kaikkiaan 150 eurooppalaista jäsenjär-
jestöä. AGE:n tehtävänä on vaikuttaa EU:n pää-
töksentekoon ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. 
NSK:lla oli toimintavuoden aikana edustus AGE 
Platform Europen hallituksessa ja asiantuntijaryh-
missä.  

Pohjoismainen yhteistyötoimikunta NSK järjes-
ti kaksi kokousta: vuosikokouksen 9.-11.5. 2016 
Keflavikissa, Islannissa ja syyskokouksen 19.-
20.10. Sigtunassa, Ruotsissa.  Vuosikokouksessa 
ja syyskokouksessa kuultiin maaraportit kustakin 
jäsenmaasta.  NSK:n painopisteiksi vuodelle 2017 
linjattiin eläkkeet, vanhustenhuolto ja ikäihmisten 
vaikutusmahdollisuudet. Vuosikokouksessa toi-
mintasuunnitelmiin kirjattiin tavoitteiksi mm.: toi-

mia aktiivisesti AGE:ssa, erityisesti työryhmässä, 
joka suunnittelee AGE:n uutta strategiaa vuosille 
2018-2010,  seurata ikääntymispoliittista tilannetta 
Pohjoismaissa ja toimia näissä kysymyksissä yh-
teistyössä mm. Pohjoismaiden neuvoston ja Poh-
joismaiden ministerineuvoston kanssa. 

Kokouksen jälkeisessä syysseminaarissa Sigtu-
nassa  kuultiin alustuksia ja keskusteltiin aihees-
ta Kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisy ja 
hyvinvointiteknologia. Seminaari antoi julkisuu-
teen lausunnon, jossa korostettiin, että Pohjois-
maiden ja niiden  hallitusten on suhtauduttava 
kaatumisonnettomuuksiin   vakavasti  ja toimitta-
va onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi niin, 
että niiden määrä saadaan nopeasti vähenemään.  
Käyttöön on otettava nollavisio: pitkän tähtäimen 
tavoite, että kukaan ei kuole tai loukkaannu vaka-
vasti kaatumisonnettomuuksissa. Ikäihmisellä on 
oltava itsemääräämisoikeus ja ratkaisuvalta siihen, 
missä määrin hänen kodissaan käytetään  hyvin-
vointiteknologiaa.

Kevätkokoukseen osallistui valtuuston puheenjoh-
taja Kalevi Kivistö. Syyskokoukseen osallistuivat 
Kalevi Kivistö ja tiedottaja-toimitussihteeri  Tuo-
mas Talvila, syysseminaariin lisäksi Eläkeläiset 
ry:n varapuheenjohtaja Irmeli Mandell. 
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Eläkeläiset ry:n varapuheenjohtaja Irmeli Mandell ja 
valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö osallistuivat 
NSK:n syysseminaariin Sigtunassa, Ruotsissa.



Kansainvälisen yhteistyön seurantatehtävistä ovat 
vastanneet järjestösihteeri ja tiedottaja-toimitus-
sihteeri.

Monikulttuurisuustyön koordinaattori Eva Rönk-
kö on osallistunut European Network on Inter-
cultural Elderly Caren (ENIEC) toimintaan sen 
hallituksen jäsenenä vuosina 2012 – 2016. Ver-
koston vuositapaaminen järjestettiin huhtikuussa 
Frankfurtissa. Marraskuussa ENIEC:n hollan-
tilainen jäsen osallistui luennoitsijana Suomen 
muistiasiantuntijat ry:n järjestämään seminaariin 
Unohtamista kaikilla kielillä. Eläkeläiset ry:n mo-
nikulttuurisuustyön suunnittelija järjesti seminaa-
rin jatkoksi koulutustyöpajan kulttuurien kohtaa-
misesta.

Arvio kansainvälisestä toiminnasta
Pohjoismainen yhteistyö on vakiintunutta ja tar-
joaa siihen osallistuville järjestöille mahdollisuu-
den laaja-alaiseen tiedon ja kokemusten vaihtoon. 

Myös ENIEC:issä yhteistyön tavoitteet ovat selkiy-
tyneet ja työmuodot jäsentyneet. 

Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa järjestölle mah-
dollisuuden oman asiantuntemuksensa syventämi-
seen pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa verkos-
toissa. Saadun tiedon hyödyntäminen jää monin 
osin vaillinaiseksi rajallisista resursseista johtuen: 
yhteistyöverkostojen tuottamia aineistoja ei pysty-
tä kääntämään ja tuomaan jäsenistön ulottuville, 
verkostojen tiedonkeruupyyntöihin pystytään vas-
taamaan harvoin tai ei ollenkaan. Olisi tärkeätä, 
että myös Eläkeläiset ry:n kaltaisella kansalaisjär-
jestöllä olisi työkaluja laaja-alaisempaan kansain-
väliseen vaikuttamistyöhön. 

NSK:n hallituksen kokouksista ja syysseminaarista 
on toimitettu Eläkeläiset ry:n hallitukselle seikka-
peräiset raportit. Kansainvälisestä toiminnasta on 
lisäksi kerrottu jäsenistölle Eläkeläinen-lehdessä. 

Jäsenyydet/edustus     

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry: Tiina Rajala  
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry: Martti Korhonen, Hannu Partanen        
Eläkeläisjärjestöjen Pohjoismainen yhteistyötoimikunta: Kalevi Kivistö
European Network on Intercultural Elderly Care: Eva Rönkkö
Folkets Bildningsförbundet rf
Kansan Arkisto ry: Tiina Rajala 
Kansan Arkiston Ystävät ry             
Kansan Radioliitto ry              
Kansan Sivistystyön Liitto ry: Tiina Rajala
Selkokeskuksen neuvottelukunta: Tiina Rajala
Raha-automaattiyhdistys: Hannu Partanen, Anitta Koski
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Hannu Partanen
Solaris-lomat ry:  Hannu Partanen, varalla Anitta Koski
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (SOMLA): Hannu Partanen
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry: Tiina Rajala
Suomi-Venäjä-Seura ry: Anu Mäki
STM:n Vanhuus- ja Eläkeasiain neuvottelukunta: Hannu Partanen, varalla Irmeli Mandell
TELA:n eläkkeensaajien yhteistyöryhmä: Hannu Partanen
Työväenperinne - Arbetartradition ry: Pekka Isaksson
Vanhustyön Keskusliitto ry: Hannu Partanen
Veronmaksajien Keskusliitto
Kunnon Elämä ry
 
Osakkuudet
Kuntoranta Oy, hallitus: Hannu Partanen, pj., Tauno Tuomivaara, Matti Pirnes, Jarmo Ikäheimonen  
As Oy Mechelininkatu 20
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4.1. Valtuusto

Valtuuston sääntömääräinen kokous pidettiin 
16.–17. päivinä toukokuuta Kylpylähotelli Kun-
torannassa Varkaudessa. Kokoukseen osallistui 38 
valtuuston ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä 
kuusi järjestön työntekijää. 

Jäsenyhdistykset valmistautuivat kokoukseen ak-
tiivisesti. 39 jäsenyhdistystä toimitti kokoukselle 
ennakkoon yhteensä 59 kirjallista aloitetta. Aloit-
teista 14 käsitteli sosiaali- ja terveyspalveluja, 18 
eläkepolitiikkaa ja eläkkeiden toimeentuloa, 18 
eläkeläisten vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa ja 
yhdeksän järjestötoimintaa 

Valtuutetut käsittelivät hallituksen laatimat aloi-
tevastaukset valiokunnissa ja tarpeelliseksi katsot-
tujen muutosten jälkeen ne hyväksyttiin yksimie-
lisesti varsinaisessa päätöskäsittelyssä. Aloitteiden 
esityksiä on kirjattu vuoden 2017 toimintasuunni-
telman edunvalvonnan tavoitteiksi ja järjestötoi-
minnan teemoiksi. 

Valtuusto käsitteli ja hyväksyi kannanoton Osto-
voiman leikkaaminen kurittaa eläkeläisiä ja syventää 
taloustaantumaa.

Kokouksen lomassa pidettiin hallinnon seminaari. 
Jäsenistön toivomuksesta seminaarin pääteemana 
oli ikääntyvien yksinäisyys. Tohtoriksi Itä-Suomen 
yliopistosta väitellyt VTM Elisa Tiilikainen piti 
aiheenmukaisen alustuksen ”Yksin asuminen ja 

yksinäisyys ikääntyessä – tutkijan havaintoja.” Se-
minaariyleisö osallistui aiheen pohjalta ohjattuun 
ryhmätyöskentelyyn. Seminaarin toisena teemana 
oli sote-uudistus. Teemaa käsiteltiin VTK Erkki 
Virtasen alustuksen pohjalta. 

Arvio valtuustosta
Valtuusto käyttää edustajakokousten välillä järjes-
tön päätäntävaltaa. Sääntömääräisten asiakirjojen 
ja ajankohtaisten kysymysten käsittelyn lisäksi 
valtuuston työ painottuu aina seuraavan vuoden 
toiminnan tavoitteiden hahmottamiseen aloitevas-
tausten ja suuntaviivakeskustelujen perusteella.
Kokoustyöskentelyssä toimivaksi ja valtuuston jä-
seniä aktivoivaksi osoittautui valiokunnissa työs-
kentely niin, että jokainen on mukana yhden valio-
kunnan työskentelyssä. Hyväksi osoittautui myös 
valtuuston- ja hallituksen seminaarin liittäminen 
kokouksen yhteyteen ja työskentely työryhmissä.

Valtuusto koostuu niin, että siinä on jäseniä jär-
jestön jokaisen 14 aluejärjestön alueelta ja laajasta 
joukosta paikallisyhdistyksiä. Alueellisesti laajalla 
kokoonpanolla vahvistetaan järjestön valtakun-
nallista luonnetta, sitoutetaan jäsenkuntaa yhtei-
seen toimintaan ja korostetaan jäsendemokratiaa. 
Samalla kun valtuuston jäsenet tuovat terveisiä 
omasta yhdistyksestään ja alueeltaan, he myös vie-
vät viestiä yhdessä päätetyistä asioista järjestökent-
tään. Järjestöohjauksen keskeinen väline yhdistys-
posti lähetetään jokaiselle valtuuston jäsenelle. 

4.2. Hallitus

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kah-
deksan kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat ko-
kouksiin aktiivisesti. Tarvittaessa henkilökohtaiset 
varajäsenet osallistuivat kokouksiin varsinaisten 
sijaan. Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja olivat mukana hallituksen työskentelyssä. 
Hallitus vahvisti itselleen kevät- ja syyskauden ko-
kousaikataulun ja työsuunnitelman.

Marraskuun hallituksen kokouksen yhteydessä oli 
iltapäivän kestävä teemaistunto kansalaistoimin-
nan muuttuvista ehdoista. Otsikolla ”Kansalais-

4. Hallinto ja toimisto
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Valtuusto koolla.



järjestön muuttuva maailma ja vaikea viestintä” 
alusti viestintäasiantuntija Matti Hokkanen. Tee-
maistuntoon osallistuivat sekä hallituksen varsi-
naiset että varajäsenet. 

Hallitusta työllistivät eläkeläisten edunvalvontaan 
liittyvät ajankohtaiset kysymykset ja toiminta EE-
TUssa, valtakunnallisen toiminnan järjestäminen, 
järjestötoiminnan resursseista ja toiminnan puitteis-
ta huolehtiminen sekä toiminnan ja organisaation 
arvioiminen ja kehittäminen. Järjestön omistaman 
Kuntorannan ja Kuntoranta Oy:n strategiset kysy-
mykset työllistivät hallitusta pitkin vuotta. 

Järjestön puheenjohtaja ja muut keskeiset luotta-
mushenkilöt kiersivät aktiivisesti puhumassa jär-
jestön paikallisissa ja alueellisissa tapahtumissa 
ja osallistuivat erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin 
järjestön edustajina. Yksin järjestön puheenjoh-

taja vieraili ja piti puheenvuoron toimintavuoden 
aikana 30 jäsenjärjestömme ja puolessa kymme-
nessä muussa eri puolilla maata järjestetyssä tilai-
suudessa. Luottamushenkilöt ovat järjestön tärkeä 
voimavara. 

Arvio hallituksesta
Tehtävässään hallitus on ollut suunnitelmallinen ja 
aktiivinen. Yhteistä paneutumista ikääntymispoli-
tiikan ajankohtaisiin asioihin on jonkin verran vai-
keuttanut hallintorutiinien viemä aika. Hallituksen 
marraskuun teemaistunto koettiin myönteisenä. 

Hallitustyössä on jo vakiintunut käytäntö, että 
kokouksen esityslistalle kuuluu arvion tekeminen 
kaikista merkittävistä järjestön tapahtumista ja 
toiminnoista. Arviointikeskustelu käytiin toimin-
tavuoden päätehtävistä. 
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”Kokoustyöskentelyssä toimivaksi ja valtuuston jäseniä aktivoivaksi osoittautui valiokunnissa työskentely niin, 
että jokainen on mukana yhden valiokunnan työskentelyssä. Hyväksi osoittautui myös valtuuston- ja hallituksen 
seminaarin liittäminen kokouksen yhteyteen ja työskentely työryhmissä.”



Valmistellessaan toimintasuunnitelman ja -kerto-
muksen hallitus tekee yleistä arviointia järjestön 
toiminnasta ja toiminnallisesta tilasta. Järjestön 
taloudellisen ja hallinnollisen tilanteen arvioinnin 
perustana olivat kirjanpidon raportit ja tilintarkas-
tajan valvontatarkastuksen raportit. 

Hallitustyöskentelyyn on vakiintunut oman työn 
arvioiminen toimintavuoden päätteeksi kyselylo-
makkeella. Yhteenveto oman työn arvioinnista ja 
hallituksen suorittamat muut arvioinnit kirjattiin 
hallituksen pöytäkirjoihin.

4.3. Toimisto ja henkilökunta

Järjestön toimitilat sijaitsevat Helsingissä (Me-
chelininkatu 20 A) järjestön omistamassa osa-
kehuoneistossa. Tiloissa työskentelee kahdek-
san vakituista työntekijää. Työntekijöistä yhden 
palkkaus tulee RAY:n monikulttuuriseen työhön 
kohdennetusta toiminta-avustuksesta ja muiden 
palkkaukseen käytetään RAY:n yleisavustusta. 
Toimintavuoden syksyllä järjestön pitkäaikainen 
taloussihteeri Anitta Koski jäi eläkkeelle. Hänen 
tilalleen valittu talousvastaava aloitti työnsä loka-
kuun lopulla.

Verkko- ja vempaimet hallintaan  - hankkeen mää-
räaikainen projektikoordinaattori aloitti työnsä 
maaliskuun alussa. Hänen toimitilansa ovat Lah-
dessa (Lintulahdenkatu 10) ja toimialueena on 
koko maa. Eläkeläinen-lehteen palkattiin syys-
kuussa puolen vuoden palkkatuella osa-aikainen 
toimittaja. Hänen toimipaikkansa on Tampere.   

Henkilökunnan arviointi- ja suunnittelupäivät pi-
dettiin kevättoimintakauden alussa 14.–15. tam-
mikuuta ja syyskauden alussa 17.–18. elokuuta. 
Tammikuun päivät toteutettiin Työväenliikkeen 
kirjastossa Helsingissä. Päivillä tehtiin yhteen-
vetoa ja arviointia menneestä toimintakaudesta. 
Toimintasuunnitelma konkretisoitiin toimintajak-
son kattavaksi toimintakalenteriksi. Se toimi työn 
suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin välineenä. 

Konkreettista työn suunnittelua ja arviointia toteu-
tettiin noin kolmen viikon välein pidetyissä henki-
lökunnan toimistokokouksissa. Toimintalohkojen 
vastaavat kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa 

toimintakaudessa arviointi- ja suunnittelukokouk-
siin yhteisen toiminnan koordinoimiseksi.

Järjestö huolehtii työnantajana henkilökunnan 
työkyvystä, ammattitaidosta ja työmotivaatiosta 
muun muassa henkilöstöpolitiikalla, johon sisäl-
tyy joustavuus työn järjestelyissä, kattava työter-
veydenhuolto sekä ammattitaitoa ylläpitävää ja 
kehittävää koulutusta. 

Arvio toimistosta ja henkilökunnasta
Henkilökunta on osan työvuodesta kovassa työ-
paineessa. Työn haastavuutta lisää toimenkuvien 
laaja-alaisuus ja jäsenyhdistyksiltä ja sidosryhmi-
ltä tulevat uudet palvelutarpeet. Oman lisänsä toi 
yhden työntekijän pitkäaikainen sairausloma sekä 
talousvastaavan toimen täyttäminen suunniteltua 
myöhemmin syksyllä. Mikäli järjestön taloudelli-
set voimavarat riittäisivät, olisi välitön tarve lisätä 
henkilötyötä jäsenyhdistysten toiminnan ohjauk-
seen sekä järjestötyön ja varainhankinnan vahvis-
tamiseen. 

Työsuhteet järjestöön ovat pääosin pitkiä ja hen-
kilökunta on kohtuullisen ikääntynyttä. Samalla 
kun tämä on työyhteisön vahvuus, asettaa se myös 
omia vaatimuksia henkilökunnan työkyvystä huo-
lehtimiselle ja töiden organisoinnille. Lähivuosina 
henkilökunnassa tapahtuu eläkkeelle siirtymisiä. 
Henkilökunnan uusiutuminen antaa työnantajalle 
mahdollisuuksia arvioida ja tarvittaessa myös jär-
jestää töitä uudella tavalla.  

Järjestön nykyisiin toimitiloihin on muutettu 
vuonna 1982. Nykystandardeilla arvioiden tilat 
ovat osittain epätarkoituksenmukaisia ja huono-
kuntoisiakin. Vaikka tiloihin on vuosien aikana 
tehty pieniä kunnostuksia, vaativat ne jatkossa pe-
rusteellisempaa remonttia.
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”Tehtävässään hallitus on ollut  suunnitel-
mallinen ja aktiivinen.  Yhteistä paneutu-
mista ikääntymispolitiikan ajankohtaisiin 
asioihin on jonkin verran vaikeuttanut 
hallintorutiinien viemä aika. Hallituksen 
marraskuun teemaistunto koettiin 
myönteisenä.”



Järjestön hallinto  

Valtuusto vuosina 2015-2018  
Valtuusto toimii järjestön ylimpänä päättävänä elimenä edustajakokousten välisenä aikana.  Valtuuston puheen-
johtaja Kalevi Kivistö, Espoo, varapuheenjohtaja Mervi Höylä, Kuopio.  
Valtuuston muut jäsenet (suluissa varajäsen)
Etelä-Häme: Eeva Marin, Lahti (Pasi Rytkönen, Hollola), Heikki Pitkäaho, Heinola (Sirkka Toivonen, Loppi).
Kaakkois-Suomi: Seppo Sinisalo, Pyhtää (Markus Niemi, Kotka), Anneli Haimakainen, Imatra (Osmo Kontinen, Lap-
peenranta). 
Helsinki: Sirkka Kuivala, Helsinki (Riitta Suhonen, Helsinki), Alvar Risberg, Helsinki 
(Juha Hämäläinen, Helsinki).
Jokilaaksot: Anja Sarajärvi, Raahe (Anneli Rajaniemi, Oulainen), Maija-Liisa Nurminen, Oulu (Paula Häppäri, Oulu), 
Olavi Peltoniemi, Oulu (Helena Laitinen, Pyhäsalmi), Hilkka Tihinen, Pudasjärvi (Ritva Mörönen, Oulu).
Kainuu: Raili Myllylä, Kajaani (Tauno Juppi, Kajaani), Arja Jauhiainen, Paltamo (Matti Ryynänen, Kuhmo). 
Keski-Suomi: Tuula Nieminen, Leppävesi (Kaarin Oikari, Säynätsalo), Jorma Muhonen, Jyväskylä (Seppo Rimpi, 
Jyväskylä), Väinö Aho, Pihtipudas (Matti Pöppönen, Vaajakoski).
Lappi: Kari Yliaska, Sodankylä (Sisko Akujärvi, Ivalo), Lauri Luttinen, Kemijärvi, Kaarina Kapraali, Rovaniemi (Matti 
Viitanen, Kemi). 
Pirkanmaa: Martti Vartiainen, Valkeakoski (Pentti Suntinen, Sastamala), Ilkka Kotiranta, Nokia (Elisa Nordberg, Tam-
pere), Sinikka Heino, Viljakkala (Tatjaana Huhtala, Vilppula). 
Pohjanmaa: Mikko Vehniäinen, Kokkola (Christer Eriksson, Korsholm), Eeva-Liisa Paavola, Lapua (Jorma Uitto, Seinäjoki). 
Pohjois-Karjala: Matti Ruokolainen, Lieksa (Tauno Nevalainen, Lieksa), Eila Jussila, Nurmes (Jouni Rautiainen, Juuka). 
Satakunta: Mauri Laine, Rauma (Jouko Vuohiniemi, Ulvila), Sinikka Fallström, Ulvila (Keijo Järvenpää, Huittinen), 
Matti Mesiniemi, Kankaanpää (Pauli Liekari, Rauma). 
Savo: Sirpa Rossi, Varkaus (Raimo Heikkinen, Varkaus), Kalevi Tuovinen, Sonkajärvi (Sirkka Jeulonen, Kuopio), Pirjo 
Rönkkö, Iisalmi (Seppo Voutilainen, Suonenjoki). 
Uusimaa: Vappu Miinalainen, Lohja (Simo Hyökki, Tuusula), Esa Vepsäläinen, Karkkila (Tuula Saastamoinen, Vantaa), 
Tuula Kivijärvi, Vantaa (Aarno Jalonen, Hyvinkää), Tuula Natunen, Vantaa (Antero Krekola, Espoo). 
Varsinais-Suomi: Aarre Lehtonen, Raisio (Anna-Liisa Hettula, Kaarina), Ulla-Maija Kurka, Lieto (Juhani Kolppanen,Salo).

Hallitus
Järjestöä edustaa ja sen asioita hoitaa lain mukaisena hallituksena edustajakokouksen valitsema hallitus.  Hallituk-
sen ja samalla Eläkeläiset ry:n puheenjohtajana kauden 2015-2018 toimii Martti Korhonen, Oulusta ja varapuheen-
johtajana Irmeli Mandell, Vaasasta. Hallituksen sihteerinä toimintavuonna 2016 toimi Erja Isaksson.
Muut jäsenet (suluissa varajäsenet) 
Maija-Liisa Ekorre, Tervola (Eeva Surakka, Joensuu), Antti Holopainen, Lahti (Aimo Röpetti, Lappeenranta), Maire 
Kauhanen, Tampere (Terttu Viinamäki, Nakkila), Antero Kyllönen, Kajaani (Veikko Kettunen, Oulu), Heimo Liimatain-
en, Vantaa (Mirja Arajärvi, Helsinki), Marja Leena Makkonen, Jyskä (Markku Alajärvi, Naantali). 

Edustajakokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat Pasi Puranen (KHT) ja Tiina Saarinen (HTM) sekä varalla 
Timo Vilèn (HTM) ja Jari Salo.
Hallituksen nimeämänä valvontatarkastajana toimii Pasi Puranen (KHT ).
Hän on suorittanut useita tarkastuskäyntejä järjestön toimistossa.  Tarkastuksista on annettu raportit, jotka on 
esitetty hallitukselle.

Järjestön työntekijät vuoden 2016 aikana
Toiminnanjohtaja Hannu Partanen, koulutussihteeri Tiina Rajala, tiedottaja-toimitussihteeri Tuomas Talvila, jär-
jestösihteeri Anu Mäki, toimistonhoitaja Tuija Aali, taloussihteeri Anitta Koski 31.8. saakka, talousvastaava Heli 
Grönroos 24.10. alkaen, toimistosihteeri Erja Isaksson ja Verkko ja vempaimet -hankkeen hankekoordinaattori Petra 
Åhlström 1.3. alkaen, monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö ja työllistämistuella palkattu toimittaja Juha 
Drufva 15.9. alkaen.
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Järjestöllisiä päätetehtäviämme olivat aluetoimi-
kuntien opinto- ja työpäivät -kierroksen toteutta-
minen, valtuuston kokouksen ja siihen liittyvän 
seminaarin järjestäminen, Vuokatin 2017 kesäpäi-
vien valmistelu, ”Syystärräysten” sekä aluejärjes-
töjen neuvottelupäivien järjestäminen. 

Jäsenyhdistyksille toimitimme kaikkiaan seitse-
män jäsenkirjettä. Kirjeisiin sisältyi yhdistysten ja 
järjestön sääntömääräisiin kokouksiin liittyviä ai-
neistoja ja ohjeita, Vuokatin kesäpäiviin ja niiden 
valmisteluun liittyvää aineistoa, koulutustiedottei-
ta, valtuuston kokouksen vastaukset jäsenaloittei-
siin, valtuuston seminaariaineiston sekä Eläkeläi-
set ry:n vuoden 2017 toimintasuunnitelman. 

Järjestötoiminta kuuluu järjestösihteerin vas-
tuualueeseen hallituksen ja toiminnanjohtajan 
ohjauksessa. Huhtikuusta 2016 alkaen tehtävästä 
oli vastuussa suurelta osin koulutussihteeri järjes-
tösihteerin sairausloman vuoksi. Jäsenyhdistyksil-
le suunnattuun tiedottamiseen osallistuvat kaikki 
toimitsijat, samoin osaan järjestöohjausta. Toimis-
tonhoitaja ja toimistosihteeri vastaavat rekisterien 
ylläpidosta ja päivityksistä jäsenpalveluna paikal-
lisyhdistyksille ja aluejärjestöille. Heidän tehtä-
vänään on lisäksi aineistotilausten vastaanotto ja 
postitus sekä yleinen puhelinpalvelu.

5.1. Vuokatin kesäpäiviin valmistautuminen

Toimintavuonna jatkoimme kesäpäiviin valmis-
tautumista. Kesäpäivätapahtuma hyväksyttiin 
osaksi valtakunnallista Suomi 100-ohjelmaa, vaik-
kakin ilman taloudellista tukea. Tapahtuman ot-
sikoksi vakiintui ”Suomi 100 – työllä rakennettu” 
järjestön edustajakokoukselle tehdyn jäsenaloit-
teen perusteella. 

Käynnistimme vuoden alussa ”Vauhdilla kohti 
Vuokattia” -kuntokampanjan.  Kampanjan tar-
koituksena oli innostaa paikallisyhdistysten hen-
kilöjäseniä harrastamaan monipuolisesti kunto- ja 
terveysliikuntaa. Yhdistyksiä kannustettiin kilpai-
lemaan henkilöjäsenten kuntoilusuorituksissa jä-

senmääränsä mukaisesti kolmessa sarjassa. Kun-
toilusuoritusten muistiin kirjaamiseksi tuotettiin 
kuntopassi, jota yhdistykset saivat tilata jäsenil-
leen. Yhdistyksiä ohjeistettiin ilmoittamaan järjes-
tölle jäsentensä kuntoilusuoritukset alkuvuodesta 
2017. 

Järjestön kuntokampanjaa on ollut vauhdittamassa 
”Kävelypässien” ryhmä. Ryhmä muodostui 2015, 
kun jäsenistö keräsi edellisessä liikuntakampanjas-
samme merkintöjä kävelypassiin, jonka otsikkona 
oli ”kävellen kohti Poria”. Porissa pidettiin järjes-
tön kulttuuri- ja retkeilypäivät kesäkuussa 2015. 
Kävelypässeiksi itsensä nimennyt eläkeläismiesten 
ryhmä päätti patikoida Helsingistä Poriin saakka. 

Ensimmäisen tempauksensa jälkeen pässiryhmä 
on jatkanut monipuolisesti kuntoilua ja innos-
tanut ikääntyneitä liikkumaan järjestön paikal-
lisyhdistyksissä ympäri Suomen. Ryhmä osallis-
tui ”Kävelypässien venyttelyjumppa”-aineiston 
tuottamiseen. Kuuden hengen pässiryhmä aloitti 
valmistautumisen uuteen patikointiretkeen, joka 
suuntautuu vuoden 2017 kesäpäiville Vuokattiin. 
Suunnitelmana on kävellä Sukevalta Vuokattiin. 
Kävelyn lisäksi pässien kampanja sisältää lukuisia 
liikuntatapahtumia ja kuntotestauksia. 

Osana kesäpäiviin valmistautumista käynnis-
timme sekä kirjoitus- että valokuvauskilpailun. 
Jatkoimme kesäpäivien ohjelmiston harjoittelua 
kevät- ja syyskauden kursseilla. Neuvottelimme 
yhteistyökumppaniemme Kansan Arkiston, Kan-

5.  Järjestötyö ja toiminnan ohjaus
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”Osana kesäpäiviin valmistautumista
 käynnistimme sekä kirjoitus- että 
valokuvauskilpailun.”



san Sivistystyön Liitto KSL ry:n sekä EHYT ry:n 
osallistumisesta kesäpäivien sisällön tuottamiseen. 
Kerromme kilpailuista ja ohjelmiston tuottamises-
ta kappaleessa 6. Kulttuuri ja koulutus. 

Jatkoimme kesäpäivien tapahtumapaikkoihin liit-
tyvää suunnittelua yhteistyössä Holiday Clubin 
kanssa. Holiday Club Katinkulta hoitaa keskite-
tysti kesäpäiviin ilmoittautumisen ja majoitusvara-
ukset. Ilmoittautuminen käynnistyi 26.9. sähköistä 
varausjärjestelmää käyttäen. Annoimme opastusta 
sähköisten varausten tekemiseen järjestön verkko-
sivuilla, kirjeitse sekä eri tapahtumissa. Yhdistys-
ten matkavastaaville lähetimme lisäksi kaksi kesä-
päiviin liittyvää kirjettä. 

Järjestimme yhdistysten matkavastaaville tutus-
tumisretken kesäpäivien tapahtumapaikkoihin ja 

majoituskohteisiin Vuokatissa 24. – 26.5.  Retkel-
le osallistui 54 matkavastaavaa jäsenyhdistyksistä 
ympäri Suomen. Kolme järjestön henkilökunnan 
jäsentä oli retkeä vetämässä. 

5.2. ”Syystärräykset”

Toimintavuoden mittavin yhteistapahtuma oli 
Varkauden Kuntorannassa 29.8. – 4.9. järjestetyt 
”Syystärräykset”. Tapahtuma sisälsi kolme saman-
sisältöistä jaksoa, joihin osallistujat oli kutsuttu 
aluejärjestöittäin eri puolilta Suomea. ”Syystärrä-
yksiin” osallistui jäsenistöä kaikista 14 aluejärjes-
töstä, yhteensä runsaat 500 henkeä. 

Tapahtumaohjelma sisälsi monipuolisesti liikun-
ta- ja kulttuuriohjelmaa, kuten tanssin- ja esiinty-
mistaidon opetusta, vesivoimistelua, sauvakävelyä 
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Syystärräyksillä pelattiin mölkkyä Kuntorannan pihamaalla. 



sekä erilaisia kilpailuja. Osallistujat saivat tietoa 
tulevista Vuokatin kesäpäivistä sekä ohjeistusta il-
moittautumiseen. Suosituimpiin osuuksiin kuului 
maaliskuussa käynnistynyt ikääntyneiden tietotek-
niikkahanke ”Verkko ja vempaimet hallintaan”. 
Osallistujat saivat käydä tutustumassa erilaisiin 
laitteisiin ja kysymässä neuvoa tietotekniikkaan 
liittyvissä ongelmissa. 

Yhteistyökumppaneista tapahtumaan osallistui 
Ehyt ry:n Arpa-projekti, jonka leikkimielisen kam-
panjan tarkoituksena on ennaltaehkäistä iäkkäi-
den peliriippuvuutta. ”Syystärräykset”-tapahtuma 
työllisti kolme järjestön työntekijää sekä neljä ul-
kopuolista ohjaajaa.

5.3. Aluejärjestöt

Järjestimme aluetoimikuntien opinto- ja työpäivät 
kaikissa 14 aluejärjestössämme 18.1.-29.2. Ti-
laisuuksiin kutsuttiin aluetoimikuntien jäsenet. 

Niihin osallistui 299 henkeä 134 paikallisyhdis-
tyksestä. Tilaisuuksien tärkeimpänä aiheena oli 
maakunta- ja sote-uudistus sekä sen järjestötoi-
minnalle tuomat uudet haasteet. Muita aiheita 
olivat aluejärjestöjen merkitys paikallisyhdistysten 
toiminnan kannalta, koulutus alueellisen työn väli-
neenä, Vuokatin kesäpäivävalmistelut sekä ”Syys-
tärräys”-tapahtuma. Tilaisuuksien vetämisestä 
vastasi neljä järjestön työntekijää. 

Aluejärjestöjen neuvottelupäivät järjestettiin Kun-
torannassa 9.-12.10. Mukana olivat kaikki 14 
aluejärjestöä ja niistä 27 osallistujaa. Neuvotte-
lupäivillä käsiteltiin Huomisen kynnyksellä -ky-
selytutkimusta, Vuokatin kesäpäivävalmisteluja, 
koulutustoimintaa sekä muita järjestön toiminta-
suunnitelmaan liittyviä asioita. ”Syystärräys”-ta-
pahtumasta käytiin arviointikeskustelu. 

Aluejärjestöiltä kerätyt toimintatilastot kertovat 
vireästä toiminnasta. Tilastoihin on koottu tiedot 
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Aluetoimikuntien opinto- ja työpäivät järjestettin kaikissa 14 aluejärjestössä. 



muun muassa viranomaistapaamisista, poliitti-
sesta vaikuttamisesta, juhlista, koulutuksista sekä 
niiden osallistujamääristä. Myös järjestöpalvelun 
ja järjestöohjauksen arviointi on tilastoitu. Tilastot 
ovat vuosikertomuksen sivuilla 28.

5.4. Paikallisyhdistykset  

Eläkeläistoiminnan ydin ovat paikallisyhdistykset. 
Niiden toimintaa selvitimme lomakkeella. Lomak-
keen palautti 126 yhdistystä. Yhdistyksiä on kaik-
kiaan 224.

Lomaketietojen pohjalta on tilastoitu muun muas-
sa osallistujamäärät vapaaehtoisessa ohjaustoi-
minnassa, talkootehtävissä, monikulttuurisessa 
toiminnassa, viikkokerhoissa sekä harrastusryhmi-
ssä. Tilastoissa kerrotaan lisäksi, montako vanhus-
ta yhdistysten järjestämä ystävätoiminta on tavoit-
tanut ja montako edustajaa yhdistyksillä on ollut 
vanhusneuvostoissa.             

Rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä oli vuoden lo-
pussa 224 ja aluejärjestöjä 14. Henkilöjäseniä pai-
kallisyhdistykset kirjasivat vuoden lopussa 32 065 
ja yhteisökannatusjäseniä 32. Sukupuolijakauma 
on vakiintunut: naisia on 61 % ja miehiä 39 %. 

Toimintakertomuksen sivulla 29 olevat tilastot si-
sältävät paikallisyhdistysten arvion järjestöpalve-
luista ja Eläkeläiset ry:n päätöksenteosta. 

Järjestön työntekijät osallistuivat vuoden aikana 
21 paikallisyhdistysten tilaisuuteen.

5.5. Viikkokerhojen ja ystävätoiminnan
kehittäminen ja toimintatonni

Eläkeläiset ry sai RAY:ltä kohdennettua jäsen-
järjestöavustusta, niin kutsuttua toimintatonni-
avustusta, 24 000 euroa. Avustus kohdennettiin 
hakemusten perusteella paikallisyhdistyksille ja 
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Kaikilla oli mukavaa Pohjanmaan Aluejärjestön Eloriehassa Himangalla.



aluejärjestöille vapaaehtoispanokseen pohjautu-
van kerhotoiminnan ja ystävätoiminnan jatkuvuu-
den turvaamiseen ja kehittämiseen.

Avustuspäätöstä tehtäessä kiinnitettiin huomiota 
jäsenneltyyn käyttösuunnitelmaan sekä perustel-
tuun tarpeeseen. Aluejärjestöjä lukuun ottamatta 
avustusta ei myönnetty yhdistyksille, joille sitä oli 
myönnetty vuonna 2015. Avustusta myönnettiin 
ensisijaisesti jäsenistöä aktivoivaan ja laajasti hyö-
dyttävään toimintaan.

Toiminta-avustusta haki yhteensä 61 jäsenyhdis-
tystä (yhteenlaskettu hakusumma 53 774 euroa), 
joista 42:lle myönnettiin avustus. Kuudelle hakijal-
le myönnettiin 1 000 euroa, lopuille 36 hakijalle 
500 euroa. Valtaosa hakemuksista oli perusteltuja, 
mutta käytettävissä olevalla määrärahalla kaikkiin 
hakemuksiin ei voitu vastata myöntävästi. Avus-
tusta saavien kanssa tehtiin erillinen kirjallinen so-
pimus avustuksen siirrosta ja sen käytöstä.

Huomiomme on, että yhdistykset tarvitsevat oh-

jeistusta ja ohjausta avustuksen hausta, käytöstä 
sekä käytön raportoinnista ja tilityksestä. Järjes-
tömme on tukenut prosessia tarjoamissaan kou-
lutuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Kevätkaudella 
lähetimme yhdistyksille hakemuslomakkeet sekä 
hakuohjeet. Syksyllä kaikille avustuksen saajille 
lähetettiin raportointi- ja tilityslomakkeet, joiden 
viimeiseksi palautuspäiväksi kirjattiin 15.2.2017.

5.6. Monikulttuurinen teemme yhdessä -toiminta 

Järjestö toteuttaa monikulttuurista toimintaa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Avustuk-
sen ennakkopäätös kattaa toiminnan vuoden 2018 
asti. Koordinoimme paikallista yhteistoimintaa 
Eläkeläiset ry:n yhdistysten ja ikämaahanmuutta-
jien välillä. Yhteistoiminta jatkui yhdeksällä paik-
kakunnalla. Suosittuja toimintamuotoja olivat vas-
tavuoroiset vierailut (9 kertaa) kerhossa ja juhlissa, 
retket (7 kertaa), keskustelukerhot (3 yhdistykses-
sä, 28 käyntikertaa), kokkaus ja liikuntatoiminta. 
Tilaisuuksissa käyntikertoja oli 2031.

24                                                                                     ELÄKELÄISET RY

Kuopiossa järjestetyn iäkkäiden liikuntapäivän järjestelyssä oli mukana 13 yhteistyökumppania niin kunnalliselta 
kuin järjestöjenkin puolelta.



Paikallisyhdistysten työryhmät ja toiminta alueilla
Yhteistoiminnan muodot ja sisällöt suunniteltiin 
paikallisyhdistysten työryhmissä niiden omien val-
miuksien pohjalta. Paikallisyhdistysten työryhmät 
kokoontuivat Tampereella, Kuopiossa, Keravalla, 
Jyväskylässä, Järvenpäässä ja Iisalmessa, yhteensä 
52 kertaa. Uutena toimintaan tulivat mukaan Jär-
venpään ja Iisalmen Eläkeläiset ry. Monikulttuuri-
sen toiminnan vetäjiä oli yhteensä 54. Työryhmät 
pitivät yllä yhteyksiä paikallisiin verkostoihin ja 
ikääntyneisiin maahanmuuttajiin. 

Toimintavuoden aikana järjestimme Kuopiossa 
iäkkäiden liikuntapäivän (Kohdassa 7.1.). Järjes-
telyssä oli mukana 13 yhteistyökumppania niin 
kunnalliselta kuin myös järjestöjen puolelta. Ta-
pahtumaan osallistui kuopiolaisten lisäksi iäkkäitä 
Jyväskylästä ja Iisalmesta, arviolta yhteensä 200 
henkeä. Kuopiossa iäkkäitä maahanmuuttajia 
oli mukana yhdistyksen retkillä ja juhlissa. Kuo-
pio-Kallavesi Eläkeläiset ry:ssä jumpattiin yhdessä 
monikulttuurisessa liikuntaryhmässä. Yhteistoi-
minta jatkettiin myös Kalinka kuoron kanssa. Yh-
distys järjesti luontoretken yksi tulleille alaikäisille 
turvapaikanhakijoille. 

Uudellamaalla Keravan Eläkeläiset ry järjesti 
leirin Tuusulan Rusutjärvellä. Leiripaikkana oli 
kaupungin nuorisoasiankeskuksen leiripaikka 
Kesärinne. Leiriin osallistui yhdistyksen jäsenien 
lisäksi seitsemän venäjänkielistä, kolme somalia-
laista ja yksi afgaaninainen, yhteensä 29 henkeä. 
Leiriohjelmassa oli yhteisiä jumppia, kävelyretkiä, 
venäjänkielisten opastuksella marjojen ja sienien 
keräämistä sekä saunomista ja uimista järvessä. 
Järvenpään Eläkeläiset ry:n voimin järjestettiin 

kokkauspäivä. Kokkaustapahtuma sai paikallisil-
ta suuren suosion ja sitä toivottiin järjestettäväksi 
uudestaan.

Pirkanmaan aluejärjestö järjesti syksyllä monikult-
tuurisuusseminaarin, jolla kannustettiin alueen 
yhdistyksiä tulemaan mukaan monikulttuuri-
seen toimintaan. Seminaariin osallistui 15 hen-
keä 6kuudesta yhdistyksestä. Yhtenä alustajana 
seminaarissa puhui SPR:n Hämeen piirin moni-
kulttuurisuustyön kehittäjä Anu Rohima-Mylläri. 
Tamperelaiset järjestivät retkiä ja jatkoivat keskus-
teluvierailuita Aikuiskoulutuskeskuksen kotoutta-
misryhmissä (14 kertaa). Keskusteluvierailuja teh-
tiin myös Jyväskylässä (12 kertaa). 

Jyväskylässä järjestettiin juhlia, retkiä ja vastavuo-
roisia vierailuja Monikko ry:n iäkkäiden kanssa. 
Retkeen Konneveden kansallispuistoon osallistui 
107 iäkästä. Pääkaupungissa järjestivät Kontulan 
Eläkeläiset ry retken Haltin luontokeskukseen. 
Mukana oli iäkkäitä Syyriasta, Somaliasta, Kiinas-
ta, Iranista, Afganistanista sekä Suomesta. Lisäksi 
retkelle osallistui Rintinpolun koulun 9 – 15 vuo-
tiaita maahanmuuttajalapsia. Osallistujia retkelle 
oli yhteensä 47 henkeä.

Kontulan Eläkeläiset ry:n aktiivit järjestivät yhteis-
työssä Helsingin kaupungin kanssa kansallispu-
kujen tuuletuspäivän. Esittelyssä oli pukuja 11 eri 
kansallisuudesta, mukaan lukien Suomen romaa-
nit. Tapahtumassa esiintyivät venäjänkieliset nai-
set Jyväskylän Monikko ry:stä sekä arabian- sekä 
kiinankieliset Käpyrinne ry:n Jade2 -hankkeesta. 

Helsingissä kokoontui viikoittain iäkkäiden soma-
limiesten suomen kielen ryhmä ja monikulttuu-
rinen naisten liikuntaryhmä. Ryhmiin osallistui 
noin 8 ikämiestä ja noin 15 ikänaista. Ryhmät ko-
koontuivat vuoden aikana yhteensä 53 kertaa.  

Tukihenkilökoulutus
Toimintavuonna aloitti koulutuksen kolmas ryh-
mä monikulttuurisen toiminnan tukihenkilöitä.. 
Koulutukseen osallistuu aktiiveja kuudesta yhdis-
tyksestä (Kerava, Järvenpää, Porvoo, Oulu, Iisalmi 
ja Lieksa) yhteensä 16 henkeä. Vuoden 2016aika-
na toteutimme koulutuksen kaksi lähijaksoa. Vii-
meinen, kolmas jakso toteutetaan vuoden 2017 

”Toimintavuonna aloitti koulutuksen kolmas 
ryhmä monikulttuurisen toiminnan 
tukihenkilöitä. Tukihenkilökoulutus on 
avainasemassa.”
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keväällä. Koulutus tukee yhdistysten monikulttuu-
rista toimintaa.

Yhteistyötä ja koulutusta
Yhteistyöverkostot ovat tärkeitä maahanmuutta-
jien tavoittamiseksi. Monikulttuurisen toiminnan 
suunnittelija oli mukana kahdessa pääkaupunki-
seudun yhteistyöverkostossa, Pakolaisapu ry:n Ve-
To-verkostossa ja Helsingin itäisen palvelualueen 
Itpa-Mova-verkostossa. Vuoden lopussa järjestöm-
me liittyi Invalidiliiton koordinoimaan esteettö-
myys verkostoon. Jaoimme kokemuksia hyvistä 
käytännöistä eurooppalaisten kollegojen kanssa 
ENIEC-verkoston tapaamisessa Frankfurtissa.

Monikulttuurisuustyön suunnittelija koulutti 
Metropolia AMK:ssa ja Tampereen seudun am-
mattiopistossa sosiaali- ja vanhustyön opiskeli-
joita. Luentojen lisäksi suunnittelija ohjasi kahta 
opiskelijaryhmää pienprojektien toteuttamisessa 
ikääntyneiden maahanmuuttajien parissa. Järjes-
tön arkipäiväkohtaamisten kokemukset maahan-
muuttajien parissa ovat arvokkaita oppimisen 
paikkoja tuleville ammattilaisille. 

Koulutussihteeri Tiina Rajala vieraili Pakolaisapu 
ry:n arabiankielisten iäkkäiden ryhmässä Espoos-
sa. Ryhmäläisten kanssa keskusteltiin eläkeläisen 
ja ikääntyneiden asema nyky-Suomessa. Ryhmään 
osallistui kymmenkunta iäkästä.

Järjestön monikulttuurinen toiminta oli esillä 
Tampereella Hyvä Ikä -messuilla. Suunnittelija 
oli luennoimassa Helsingissä Suomen muistiasi-
antuntijat ry:n Etnimu -hankkeen seminaarissa 
Unohtamista kaikilla kielillä ja Äänenkoskella 
Monikko ry:n seminaarissa Ikäihmisten moninai-
suus ja kunnan palvelutarjonta. 

Yhteistyössä Käpyrinne ry:n Jade2 -hankkeen 
kanssa järjestimme Helsingin Kinaporin palvelu-
keskuksen henkilökunnalle ja vapaaehtoisille kou-
lutuspäivän sosiaalisesta esteettömyydestä.

Viestintä 
Eläkeläinen-lehti julkaisi keväällä teemanumeron 
pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista (3/2016). 
Lisäksi oli järjestön lehdessä artikkeleita, jois-
sa kerrottiin monikulttuurisista tapahtumista eri 

paikkakunnilla. Eläkeläiset ry:n monikulttuurisen 
toiminnan kotisivut päivitettiin raporteilla ja uu-
simmilla selvityksillä.

Saimme mediassa näkyvyyttä Keravan leirin ja 
Konneveden retken ansiosta. Tapahtumia uutisoi-
tiin paikallislehdissä. Suomen muistiasiantuntijat 
ry:n Memo -lehti julkaisi artikkelin ”Iäkkäät maa-
hanmuuttajat kaipaavat liikkumiseen tietoa, tukea 
ja kavereita”. Artikkelin ansiosta suunnittelijaa 
pyydettiin kouluttamaan Tampereen seudun am-
mattiopistoon. Monikulttuurisesta työstä iäkkäi-
den parissa kerroimme eurooppalaisille kollegoille 
Eniec verkoston lehden kautta.

Arviointi
Toimintavuonna saimme mukaan uusia yhdistyk-
siä ja vapaaehtoisia. Monikulttuurinen toiminta ta-
voitti enemmän henkilöitä kun edellisenä vuonna. 

Eläkeläinen-lehti julkaisi keväällä teemanume-
ron pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista.



Paikallisyhdistykset ovat entistä aloitteellisimpia 
ja suunnittelijalle korostuu toiminnan koordinoin-
ti ja alueellisen työn tukeminen. Kasvussa ovat 
suomen kielen keskustelukerhot ja yhdistyksien 
monikulttuurisuustyöryhmät. Tampereella moni-
kulttuurinen toiminta laajeni yhdistyksen kautta 
Pirkanmaan aluejärjestöä kattavaksi. 

Tukihenkilökoulutus on toiminnan järjestämisen 
kannalta avainasemassa. Tapaamiset ovat yh-
distysten vapaaehtoisten vastavuoroisia kohtaa-
mispaikkoja, joissa voidaan oppia sekä jakaa ja 
purkaa toimintaan liittyviä tunteita. Suomeen tul-
leiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä puhutti 
yhdistysten jäseniä. Tukihenkilötapaamisessa voi-
tiin nopeasti reagoida tiedon tarpeeseen sekä kes-
kustella pelosta ja vihapuheesta. Uutena teemana 
koulutuksessa oli sananvapaus.

Vapaaehtoiset arvioivat toimintaa tarpeelliseksi, 
iloa tuovaksi ja näkökulmia avartavaksi. Se on li-
sännyt toisenlaisten kulttuurien ja tapojen ymmär-
rystä. Kohtaamisissa syntyneet ystävyssuhteet nä-
kyvät yhteistoiminnassa. 

Monikulttuurisen toiminnan synnyttämiseksi ja 
ylläpitämiseksi sekä osallistujille kynnyksen ma-
daltamiseksi on kohdennettu avustus järjestölle 
tarpeellista. Tällä hetkellä resurssit alueelliselle 
toiminnalle ovat niukat. Tukihenkilökoulutus sekä 
pieni rahallinen tuki paikallisille toimijoille on on-
nistumisen kannalta tärkeää.

5.7. Matkat sekä loma- ja virkistystoiminta 

Matka- ja virkistystoiminta ovat yhdistyksille tär-
keitä. Ryhmämatkat tuovat osallistujille turvalli-
suutta ja madaltavat osallistumiskynnystä. Järjestö 
ohjaa tästä syystä jäsenistöä ryhmämatkailun jär-
jestämiseen ja kehittämiseen kursseilla ja erilaisis-
sa tapaamisissa.

Paikallisyhdistykset ja aluejärjestöt harjoittivat 
aktiivista matka-, loma- ja virkistystoimintaa. Ne 
järjestivät matkoja, retkiä ja vierailuja, joiden luku-
määrä ja osallistujaluvut on kirjattu toimintakerto-
muksen sivuilla 28–29 oleviin tilastoihin. 

Eläkeläiset ry tiedotti jäsenyhdistyksilleen Sola-
ris-lomien ja muiden lomajärjestöjen tarjoamista 
tuetuista ryhmälomista. Solaris-lomien kanssa 
järjestöllä on kumppanuussopimus.  Ryhmäloma-
varauksia tehtiin runsaasti. Kaikille tukikriteerit 
täyttäneille hakijaryhmille ei voitu myöntää lo-
matukea. Paikallisyhdistykset jakoivat lisäksi jä-
senilleen lomatukihakemuksia ja avustivat niiden 
täyttämisessä. 

Arvio järjestötoiminnasta
Kirjallisen arviotiedon lisäksi palautetta järjes-
töohjauksen vaikutuksista saatiin kasvokkaisissa 
kohtaamisissa kokouksissa, koulutuksissa ja neu-
vottelupäivillä. Järjestön työntekijät arvioivat li-
säksi toimintaa suunnittelukokouksissaan. Vuoden 
kärkitehtävistä laadittiin järjestöjohdolle kirjalliset 
ja numeraaliset raportit arviokeskustelun pohjaksi. 

Aluetoimikuntien opinto- ja työpäivät 
onnistuvat hyvin. Osallistujamäärät oli-
vat korkeita ja osallistujien aktiivisuus ja 
aloitteellisuus tilaisuuksissa oli hyvällä 
tasolla. Tapahtumasta kerätyn palautteen 
perusteella ohjelmaa pidettiin hyvänä. 
Myös aluejärjestöjen neuvottelupäivien 
ohjelmaa pidettiin saadun palautteen pe-
rusteella onnistuneena. 
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Tien päällä. Kempeleen Eläkeläiset matkalla Leville kolmen 
aluejärjestön kesäpäiville  ja Lapin Aluejärjestön
45-vuotisjuhlaan.

”Matka- ja virkistystoiminta ovat 
yhdistyksille tärkeitä. Ryhmämatkat 
tuovat osallistujille turvallisuutta ja 
madaltavat osallistumiskynnystä.” 



      2016   2015

Vastanneiden aluejärjestöjen määrä    14      13  
Aluejärjestöjä yhteensä      14      14  

   
Vapaaehtoistyö/toiminnan järjestäjät  
Talkooväkeä     183   271  
Harrastusryhmien vetäjiä          12     84    
Alueellisissa yhteistyöelimissä hlöä       52     24  
Aluetoimikunta (varsinaisia ja varajäs.)  479   503  

Toiminta
Tehtyjä matkoja, retkiä ja vierailuja      67     61   
Harrastusryhmien kokoontumisia                 42   111    
Järjestettyjä juhlia        19     34   
Itse järjestettyjen koulutusten lkm       22     28    
Kansainvälisen toiminnan tapahtumia      1       2      
Järjestettyjen kokousten lkm   161   139  

Harrastusryhmät
Harrastusryhmien lkm           5       9    
Toimintaan osallistuneita:
Matkoille, retkille, vierailuille                             2459   1314  
Harrastusryhmiin                   164     140    
Juhliin                                     3933   3942  
Itse järjestettyyn koulutukseen   414     504    
Kokouksiin                                    2029   2335   
Arviolta kaikista toimintaan osallistuneista             naisia 75 %, miehiä 25 %  naisia 67 %, miehiä 33 %

Vaikuttaminen yhteiskuntaan
Politiikkojen ja virkamiesten tapaamiskertoja   27      29     
Viranomaisille/poliitikoille tehtyjen
aloitteiden/esitysten määrä      14      20         
Esitteiden ja/tai lehtien jakamiskertojen lukumäärä     7       17    
Esiintymisiä lehdissä tai muissa medioissa    35       47    
Tapahtumiin/messuille osallistumiskertoja      6       23    

Tyytyväisyys järjestöpalveluihin ja Eläkeläiset ry:n päätöksentekoon

      Hyvä     Tyydyttävä       Hyvä    Tyydyttävä    
Järjestöpalvelut ja toiminnan ohjaus    13        1                    9  4 
Toiminnan monipuolisuus          8        6              9  3 
Eläkeläiset ry:n toiminnan demokraattisuus    11        3              9  3 

Toimintatilasto – aluejärjestöjen yhteenveto
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      2016   2015 

Vastanneita yhdistyksiä       126                  137 
Yhdistyksiä kaikkiaan       224                  226
       
Vapaaehtoistyö
Talkooväkeä                                      2 504               2 940    
Harrastusryhmien vetäjiä       541                  547      
Ystävätoimintaa toteuttaneiden lkm                            974               1 071     
Monikulttuurisen toiminnan vetäjiä          54         45  
Johtokunta (varsinaisia ja varajäseniä)                   1 410               1 521    

Toiminta yhdistyksissä
Viikkokerhotapaamisia                                      3 536               3 490      
Matkat, retket ja vierailut                       1 066               1 106      
Harrastusryhmien kokoontumisia            6 096               6 134      
Itse järjestettyjä juhlia       339    397        
Ystävätoiminnan toimintakertoja      712     817        
Itse järjestettyjä koulutustilaisuuksia     231     157        
Monikulttuurisia tilaisuuksia          19         38          
Kokousten lkm                        1 227               1 239       

Harrastusryhmät
Voimistelu- ja liikuntaryhmiä      495      492          
Laulu-, kuoro ja musiikkiryhmiä      233     214          
Muita harrastusryhmiä*       137     157          

Toimintaan osallistuneita
Viikkokerhotapaamisiin                    83 809             78 316  
Matkoille, retkille ja vierailuille                          19 971             21 424  
Harrastusryhmiin                                    44 471             39 619  
Omiin juhliin                                    20 687             24 258  
Ystävätoiminnan kohteena                                   12 628             10 308  
Itse järjestettyyn koulutukseen osallistui  2 322               2 366    
Monikulttuurisiin tilaisuuksiin tms.       1 142       850      
Kokouksiin                                       13 563             13 849   
Arviolta kaikista toimintaan osallistuneista         naisia 67 %, miehiä 33           naisia 68 %, miehiä 32 %

Vaikuttaminen yhteiskuntaan
Nimetty edustajia vanhusneuvostoon     160 henkilöä       175 henkilöä 
Politikkojen ja virkamiesten tapaamisia     222        262        
Kunnalle tehtyjen aloitteiden/ esitysten lukumäärä          86        74  
Esitteitä/lehtiä jaettiin kertaa                        197      255  
Esiintymiset lehdissä/paikallisradiossa     558      798       
Tapahtumiin/messuille osallistumiskertoja     201      191        

Tyytyväisyys järjestöpalveluihin ja Eläkeläiset ry:n päätöksentekoon

     Hyvä         Tyydyttävä     Huono                Hyvä    Tyydyttävä      Huono
Järjestöpalvelut ja toiminnan ohjaus   72       47                   -                        72             56                   1           
Toiminnan monipuolisuus       65       53                   -                        73             54                   1          
Eläkeläiset ry:n toiminnan demokraattisuus    72       46                   -                        76             49                   3            
(7 yhdistystä ei vastannut kysymyksiin)

Toimintatilasto – paikallisyhdistysten yhteenveto

*Muita harrastusryhmiä olivat 
mm. askartelu/käsityö, boccia, 
keilaus, atk-kerhot, muistelo, 
lavatanssi, ohjelmaryhmät, 
kuntosali, senioritanssit, 
jumppa, laulu, lukunurkka, 
muistikerho.



6.1. Päätehtävät

Toimintavuoden päätehtävät liittyivät monin ta-
voin Vuokatin kesäpäivien valmisteluun sekä kult-
tuuritoiminnassa että koulutuksessa. Järjestimme 
kesäpäivien Suomi 100 – työllä rakennettu -tee-
maan liittyvät kirjoitus- ja valokuvauskilpailut. 

Kesäpäivätapahtuma oli useimpien kurssien pää-
aiheena: musiikki-, liikunta- ja tanssikurssit sekä 
Suomi 100 -työpajakurssi. Kesäpäiviä käsiteltiin 
myös matkavastaavien koulutuksessa sekä alueelli-
set opinto- ja työpäivät -tilaisuuksissa. Vanhusneu-
vostojen jäsenille tarkoitetun ikääntymispoliittisen 
koulutuksen aiheina olivat alue- ja sote-uudistus 
sekä Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksen 
tulokset. 

Koulutuksellisena uutuutena olivat Verkko ja vem-
paimet hallintaan -tietotekniikkahankkeessa jär-
jestetyt nettitreffit ja vertaisohjaajakoulutus. Mo-
nikulttuurinen toiminta sisälsi myös koulutusta. 
Hanke- ja monikulttuurisen toiminnan koulutuk-
sista kerromme erikseen kappaleissa 5.6. ja 7.2.

Kulttuuri- ja koulutustoiminta kuuluu koulutus-
sihteerin vastuualueeseen hallituksen ja toimin-
nanjohtajan ohjauksessa. Koulutusta järjestetään 
myös monikulttuurisessa toiminnassa sekä Verkko 
ja vempaimet hallintaan -hankkeessa. Näistä kou-
lutuksista vastaavat monikulttuurisuustyön suun-
nittelija ja hankekoordinaattori. 

6.2. Kulttuuri

Kesäpäivien ohjelmiston suunnittelusta vastasivat 
teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen, musiikkikoulut-
taja Sauli Malinen, kansantanssinopettaja Sinikka 
Mäkelä, senioritanssin opettajat Aira-Liisa ja Ju-
hani Sorsa, monikulttuurisuustyön suunnittelija, 
liikunnanopettaja Eva Rönkkö sekä koulutussih-
teeri Tiina Rajala. Kesäpäivien otsikoksi valittu 
Suomi 100 – työllä rakennettu ohjasi kesäpäiväoh-
jelmiston sisällön suunnittelua.

Suurkuoron ohjelmiston suunnittelivat musiikki-
kouluttajat Sauli Malinen ja Ahti Sepp. Voimistelun 
yhteisohjelman suunnitteli Eva Rönkkö yhteistyös-
sä Terttu Hellgrenin ja Hannele Pitkä-Liukkosen 
kanssa. Kansantanssiryhmien yhteisesityksen 
suunnitteli Sinikka Mäkelä ja senioritanssin suun-
nittelivat Aira-Liisa ja Juhani Sorsa. Musiikista, 
voimistelusta ja kansantanssista tuotettiin ääni- ja 
videotallenteet harjoittelua varten. 

Eri ohjelmaosuuksista vastaavat ohjaajat kokoon-
tuivat suunnittelupalavereihin neljä kertaa. Tapah-
tuman suunnittelijoiden ja ohjaajien tutustumis-
käynti Vuokatin tapatupakohteisiin järjestettiin 
helmikuussa ja syyskuussa. 

Kirjoitus- ja valokuvauskilpailut
Kevätkaudella käynnistimme Suomi 100 – työl-
lä rakennettu -kirjoituskilpailun sekä valokuva-
uskilpailun. Kuvauskilpailu järjestettiin kuvaaja 
Yrjö Lintusen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
Kilpailun teemana oli elämä 100-vuotiaassa Suo-
messa. Molemmat kilpailut oli tarkoitettu sekä 
järjestömme jäsenistölle että ystäville. Molempien 
kilpailujen parhaita tuotoksia on tarkoitus tuoda 
esille Vuokatin kesäpäivien ohjelmistossa. 

Kirjoituskilpailussa oli kaksi sarjaa, proosa ja ru-
nous. Kilpailun tuomareina toimivat kirjailijat 
Tuula-Liina Varis ja Niina Hakalahti ja sihteerinä 
koulutussihteeri Tiina Rajala. Lokakuussa päätty-
neeseen kirjoituskilpailuun osallistui 40 kirjoitta-
jaa. Kilpailun tulos päätettiin julkistaa helmikuus-
sa 2017.

Valokuvauskilpailun tuomareina toimivat Yrjö 
Lintusen poika, kuvaaja Martti Lintunen, Kansan 
Arkiston kuva-arkiston tutkija Pia Pursiainen ja 
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Hannu Parta-
nen. Kuvauskilpailu jatkui vuoden loppuun saakka 
ja siihen lähetettiin noin 50 kilpailutyötä. 

Suomi 100 -työpajakurssi ja Tilkusta peitoksi -hanke
Suomi 100-työpajakurssilla harjoitettiin sekä esiin-
tymis- että kädentaitoja eri työpajoissa. Kurssilai-
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set saivat mieltymystensä mukaan harjoitella il-
maisua ja esitysohjelmien laatimista sekä tutustua 
dokumentin tekemiseen. Kädentaitojen pajassa 
tärkeimpänä sisältönä oli Suomi 100 – tilkusta pei-
toksi -hanke. Hankkeessa opastetaan Eläkeläiset 
ry:n jäsenistöä valmistamaan värikkäitä tilkkuja, 
joissa tilkuntekijä voi erilaisia tekniikoita soveltaen 
kuvata tärkeimpiä ajatuksiaan tai muistojaan 100 
-vuotiaassa Suomessa. Tilkuista on tarkoitus koota 
Vuokatissa suuri värikäs peitto tilataideteokseksi. 
Tilkusta peitoksi hankkeen suunnitteluun osallis-
tui Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n kulttuu-
rintuottaja Jutta Lithovius, joka laati tilkkutyöstä 
jäsenistöä varten ohjeen. 

Veteraanien kulttuurikatselmus
Käynnistimme veteraanien kulttuurikatselmuksen 
suunnittelun yhteistyössä Työväen Urheiluliitto 
TUL ry:n, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n, 

Työväen Näyttämöiden liitto ry:n sekä Työväen 
Musiikkiliitto ry:n kanssa. Veteraanien kulttuuri-
tapahtuma järjestetään neljättä kertaa. Tapahtu-
mapaikaksi valittiin Tampere ja ajankohdaksi 11. 
- 12.11.2017. Säännöt päivitettiin ja tapahtuman 
nimityksenä ollut kilpailu päätettiin vaihtaa katsel-
mukseksi. 

Kulttuuri tiedotuksessa
Eläkeläinen-lehdessä kerrottiin kattavasti Eläke-
läiset ry:n ja sen jäsenistön kulttuuritoiminnasta. 
Lehdessä julkaistiin kirja-, teatteri- ja taidearvos-
teluja. Lehden Runopysäkki-palstalla julkaistiin 
henkilöjäsenten tuottamia runoja, joita palstanpi-
täjä kommentoi. Näistä kerromme tarkemmin 8. 
luvussa Viestintä ja tiedottaminen. Eläkeläinen-leh-
dessä sekä järjestön www-sivuilla kerrottiin katta-
vasti Vuokatin kesäpäiviin valmistautumisesta.
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Suomi 100 – tilkusta peitoksi -hanke käynnistettiin Kädentaitojen pajassa Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n kult-
tuurintuottaja Jutta Lithoviuksen opastuksella.  



6.3. Kurssit ja kouluttajat

Järjestimme Kuntorannassa 17 kurssia. Kursseil-
le osallistui 291 henkeä. Kurssitukea myönnettiin 
14 yhdistykselle, yhteensä 2894 euroa. Kurssituki 
kattaa puolet kurssilaisen osallistumismaksusta. 
Tanssi-, liikunta- ja musiikkikursseilla harjoitte-
limme kesäpäivien ohjelmistoa. Kevätkaudella 
järjestimme jälleen kirjoittajakurssin vuoden tau-
on jälkeen. Sisältöuutuutena oli blogien kirjoitta-
minen. Ikääntymispolitiikan kursseilla käsiteltiin 
aluehallinnon- ja sote-uudistusta sekä Huomisen 
kynnyksellä -kyselytutkimuksen tuloksia. Syyskau-
den uutuutena oli Suomi 100 -työpajakurssi. 

Kuntorannassa järjestetyt kurssit on tarkoitettu 
kaikille jäsenyhdistyksille. Niiden lisäksi järjes-
timme kevätkaudella yhdistystoiminnan kehit-
tämiskurssin satakuntalaisille, kaksi alueellista 
talouskurssia, Lahdessa ja Rovaniemellä sekä ar-
kistointikurssin Kempeleessä. Syyskaudella jär-

jestimme bändikurssin Tampereella 
sekä vanhusneuvostojen jäsenille tar-
koitetun ikääntymispolitiikan kurssin 
Fiskarsissa. Lisäksi järjestimme lii-
kuntakoulutuksia liikunnan verkosto-
tapaamisten yhteydessä. Luettelemme 
kurssit ja niiden osallistujamäärät toi-
mintakertomuksen sivulla 33.

Kurssien kouluttajina toimi palkkiope-
rusteisesti henkilökunnan ulkopuolisia 

eri alojen asiantuntijoita.  Myös Eläkeläiset ry:n 
työntekijät toimivat kurssien opettajina ja vetäji-
nä. Lisäksi he esitelmöivät sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen järjestämissä seminaareissa ja muissa 
koulutustilaisuuksissa. Luettelemme kurssien kou-
luttajat sivulla 34.

6.4. Yhteistyö KSL:n kanssa ja jäsenyhdistysten 
opintokerhot ja harrastusryhmät

Yhteistyö KSL:n kanssa
Eläkeläiset ry on Kansan Sivistystyön Liitto KSL 
ry:n jäsen. Koulutussihteeri edustaa Eläkeläiset 
ry:tä KSL:n hallituksessa ja osallistuu sivistyslii-
ton sekä sen ylläpitämän opintokeskuksen toimin-
nan kehittämiseen. Eläkeläiset ry käyttää KSL:n 
koulutuspalveluita kursseillaan. KSL osallistuu 
Eläkeläiset ry:n kesäpäivien sisällön tuottamiseen 
Tilkusta peitoksi -hankkeessa. 

Yhdistysten kerhotuki sekä Eläkeläiset ry:n järjes-
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Muistikurssilla mm. 
harjoiteltiin koordi-
naatiota ja pelattiin 
canastaa.



Kevätkauden kurssit

Kurssin aihe        Aika  Kesto/pv   Kurssilaisia

Kansantanssin peruskurssi    4.-8.1.       5       17
Musiikkikurssi     12.-16.2.       5  24
Matkavastaavien peruskurssi   15.-19.2.       5  16
Kirjoittajakurssi     4.-7.3.        4  18
Yhdistystoiminnan ja talouden peruskurssi  7.-11.3.       5  18
Kotisivujen peruskurssi    16.-18.3.       3    9
Muistikurssi     16.-18.3.       3  10
Liikuntakurssi     18.-22.4.       5  14
Teemme yhdessä -tukihenkilökoulutus  

Syyskauden kurssit

Kansantanssin ohjelmistokurssi   30.9.-4.10. 5 28
Aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät  9.-12.10. 4 28
Vanhusneuvostojen jäs. opinto- ja neuvottelupäivät 12.-14.10. 3 14
Liikuntakurssi     21.-25.10. 5 14
Musiikkikurssi     21.-25.10. 5 36
Yhdistystoiminnan ja talouden jatkokurssi  24.-28.10. 5 13
Matkavastaavien opinto- ja neuvottelupäivät 17.-20.11. 4 9
Suomi 100-työpajakurssi    17.-20.11. 4 11
Senioritanssikurssi    21.-23.11. 3 12
Teemme yhdessä -tukihenkilökoulutus 

Alueelliset kurssit           
Alueellisia kursseja järjestettiin yhteensä 6. Kursseille osallistui 95 henkeä. 

Kurssin aihe    Paikka  Aika  Kesto/pv.  Kurssilaisia

Yhdistystoiminnan kehittäminen  Satakunta 7.-8.2.          2        30
Taloushallinnon kurssi   Lahti  7.-8.4.          2          8
Arkistointikurssi    Kempele  12.4.          1        20
Taloushallinnon kurssi   Rovaniemi 9.-10.5.          2        19
Bändikurssi    Tampere  29.9.-1.10       2           8
Kurssi vanhusneuvostojen jäsenille  Fiskars 20.-22.10.          3        10
Liikuntahankkeessa järjestimme lisäksi lyhyitä liikuntakursseja joista kerrotaan kohdassa 7.1.
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Kurssien kouluttajat

Kurssien vetäjinä toimi palkkioperusteisesti eri alo-
jen kouluttajia. 

Hakalahti, Niina, kirjailija, kirjoittamisen 
opettaja: kirjoittajakurssi
Harpf, Tiina, toimittaja, dokumentaristi:  
työpajakurssi 
Hellgren, Terttu, vertaisohjaaja: liikuntakurssi
Huhtala, Tiina, koulutustuottaja:
ohjelma- /esiintymistaito
Hyttinen, Hilkka, teatteri-ilmaisun ohjaaja, 
teatterinjohtaja:
esiintymistaito, ohjelmatoiminta
Isaksson, Pekka, toimittaja, FT:
kirjoittajakoulutus
Kallio, Riitta, lähihoitaja: vatsatanssi
Koski, Anitta, kirjanpitäjä: 
taloudenhoidon koulutus
Kuivalainen, Kari, muusikko: 
musiikkikoulutus
Lind, Aune, näyttelijä, ohjaaja: 
esiintymistaito, ohjelmatoiminta
Lithovius, Jutta, kulttuurintuottaja: 
kädentaidot
Luhtaranta, Tapani, pelimanni:  kansantanssi
Malinen, Sauli, muusikko: musiikkikoulutus
Martikainen, Terhi, viriketoiminnanohjaaja: 
kädentaidot
Mäkelä, Sinikka, kansantanssin opettaja:
kansantanssi
Pitkä-Liukkonen, Hannele, vertaisohjaaja: 
liikunta
Puumalainen, Raija, kuntoliikunnan avainohjaaja: 
liikunta
Ruokolainen, Matti, vertaisohjaaja: 
lavatanssi
Sepp, Ahti, kuoronjohtaja, musiikkipedagogi: 
musiikkikoulutus
Sorsa, Aira-Liisa, senioritanssin opettaja:  
senioritanssi
Sorsa, Juhani, senioritanssin opettaja: senioritanssi
Uljas, Päivi, tutkija, FT: ikääntymispolitiikka
Vaattovaara, Martti, järjestökouluttaja: yhdistystoi-
minnan koulutus
Väntänen, Veikko, sosionomi, järjestökouluttaja: 
yhdistystoiminnan kehittäminen
Yltävä, Harry, Hus:n hallituksen jäsen, STM:n so-
te-selvitysmies: ikääntymispolitiikka

tämien kurssien valtionapu haetaan KSL:n opin-
tokeskuksen kautta. Eläkeläiset ry on KSL ry:n 
jäsenjärjestöistä kerhotoiminnassa suurin ja kurs-
sitoiminnassa toiseksi suurin koulutuspalvelujen 
käyttäjä. 

Vuonna 2015 toteutetun vapaan sivistystyön ra-
kenne- ja rahoitusuudistuksen seurauksena KSL 
pienensi valtionapuun oikeuttavien kurssituntien 
yksikköhintoja kolmella eurolla (25:stä 22:een). 
Opintokerhoille maksettava erillinen tuki lakkau-
tettiin kokonaan. KSL jatkoi jäsenyhdistysten 
opintokerhojen tukemista, mutta hyvin rajoitetus-
ti. Tuettavien opintokerhojen määrä on rakenne- ja 
rahoitusuudistuksen jälkeen pudonnut noin kym-
menesosaan aiemmasta. 

Valtionavun leikkauksia voitiin hiukan kompensoi-
da ikääntyneisiin kohdennetulla opintoseteliavus-
tuksella.  Avustuksella helpotettiin osallistumista 
vanhusneuvostojen jäsenille sekä opintokerhojen 
ohjaajille tarkoitettuun koulutukseen kurssimak-
sua alentamalla.   

Opintokerhojen ja harrastusryhmien toiminta

Yhdistysten ilmoitusten perusteella suurin harras-
tus- ja kerhoryhmä ovat voimistelu- ja liikuntaker-
hot, toiseksi eniten on laulu- ja muita musiikki-
ryhmiä. Yhdistyksissä toimii lisäksi muun muassa 
käsityö- ja askartelu- sekä tietotekniikkakerhoja. 
Pienentyneiden resurssien vuoksi KSL on jo vuo-
sia sitten rajannut liikunta-, laulu- ja käsityöryhmät 
kerhotuen ulkopuolelle, joten ne toimivat ilman 
valtionapua eikä KSL tilastoi niiden toimintaa. 
KSL:n opintokerhotuen piirissä oli muun muassa 
muisti- ja tietotekniikkakerhoja sekä yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen ja yhdistystoiminnan kehittä-
misen parissa toimivia kerhoja. 

Yhdistysten käytettävissä on Eläkeläiset ry:n tuot-
tamia opintoaineistoja, kuten yhdistystoiminnan 
opas, Kulta kaupan-ohjelma-aineisto sekä liikun-
tahankkeessa tuotetut tasapaino- ja ikiliikuttaja 
-liikunta-aineistot. Yhdistyksiä on ohjattu käyttä-
mään myös KSL:n tuottamia aineistoja.
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Kulttuuri- ja koulutustoiminnan arviointi

Kulttuuri- ja koulutustoiminta kuuluu järjestön 
perustehtäviin. Sen tavoitteena on tukea jäsenten 
yhteiskunnallista osallistumista sekä omaehtoista 
kulttuurin ja liikunnan harrastamista. Yhteisten 
tapahtumien, kuten kesäpäivien suunnittelu ja nii-
den ohjelmiston rakentaminen innostaa jäsenistöä 
monipuoliseen toimintaan musiikin, tanssin ja esi-
merkiksi lausunnan parissa. 

Yhteiset kulttuuritilaisuudet ja kilpailut antavat 
esiintyjille tilaisuuden näyttää taitojaan ja saa-
da palautetta. Vapaaehtoisten esiintyjien suuren 
määrän perusteella jäsenistö arvostaa omaehtoista 
kulttuurin tuottamista.  Kurssien osallistujamää-
rien sekä kesäpäiväohjelmiin ilmoittautuneiden 
määrän perusteella musiikki näyttää olevan suosi-
tuin harrastus. Kansantanssi on toisella sijalla. 

Kurssit ovat yhdistysten toiminnan kannalta tär-
keässä asemassa. Niiden arviointia varten kurssien 
päätteeksi käydään palautekeskustelu ja osallistu-

jilta kerätään kirjallinen arvio. Kurssien kehittämi-
seksi arviointikeskustelu käydään myös kurssien 
vetäjien kanssa. Kurssilaisilta saadun palautteen 
perusteella koulutus lisää osallistujien oman koke-
muksen mukaan heidän kiinnostustaan toimintaan 
ja parantaa heidän itseluottamustaan yhdistyksen 
toimihenkilöinä ja harrasteryhmien vetäjinä. 

Koulutuksen järjestäminen on kallista. KSL opin-
tokeskuksen myöntämä kurssituntikorvaus on 
ollut vuoden 2014 alusta lukien kolme euroa en-
tistä matalampi. Kursseista saatava valtionapu voi 
kattaa korkeintaan puolet kurssien valtionapuun 
oikeuttavista kustannuksista, todellisuudessa sillä 
on monen kurssin osalta paljon pienempi osuus. 

Majoitus- ja matkakulut ovat usein esteenä eläke-
läisten ja vähävaraisten yhdistysten kurssiosal-lis-
tumiselle ja suunniteltuja kursseja joudutaan pe-
ruuttamaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi. 
Valtakunnallisten kurssien lisäksi pitäisi voida jär-
jestää nykyistä enemmän alueellisia kursseja. 
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Kotisivukurssi Kuntorannassa.



Tavoitteemme on, että Eläkeläiset ry:n omat ja 
yhteistyöhankkeet muodostavat osan järjestön pe-
rustehtävistä: järjestää mahdollisuuksia eläkeläis-
ten yhdessäoloon, omaehtoiseen vaikuttamiseen 
ja harrastamiseen, luoda edellytyksiä ikäihmisten 
kunto- ja terveysliikuntaan sekä kehittää järjestön 
ikääntymispoliittista osaamista. Pyrimme hanke-
toiminnalla myös järjestön yhteistyöverkostojen 
laajentamiseen.  

7.1. Liikumme yhdessä 2015-2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella 
toteutettavan Liikumme yhdessä -jatkohankkeen 
tavoitteena oli kehittää paikallisyhdistysten liikun-
tatoimintaa ja vahvistaa yhdistysten alueellista 
yhteistoimintaa. Tavoitteena oli rakentaa kahden 
vuoden aikana järjestölle liikuntavastaavien ver-
kosto, järjestää alueellisia koulutustapaamisia ja 
tukea näin paikallista liikuntatoimintaa. Ikäänty-
neiden maahanmuuttajien kutsuminen mukaan 
järjestön liikuntatoimintaan oli edelleen yhtenä ta-
voitteena. Hankkeessa jatkoimme vertaisohjaajien 
kouluttamista. Toimintavuoden lopussa valmistui 
liikuntahankkeen loppuraportti ja se on luettavissa 
järjestön verkkosivuilta.

Liikuntavastaavien verkosto
Toimintavuonna jatkoimme yhdistysten liikun-
tavastaavien rekisterin keräämistä. Verkoston 
kokoamista varten järjestimme kuusi alueellista 
tapaamista. Kahden toimintavuoden aikana jär-
jestimme kymmenen alueellisia tapaamisia, joissa 
tapasimme 216 henkeä 64 yhdistyksestä. Liikun-
tavastaavien tapaamisissa järjestimme liikunnal-
lista koulutusta sekä keskustelimme verkoston 
tavoitteista, yhdistysten liikunnallisista tarpeista 
sekä yhteistyöstä alueilla. Verkoston tavoitteena 
on innostaa yhdistysten liikuntatoimintaa ja tehos-

taa tiedonvaihtoa yhdistysten ja järjestön työnte-
kijöiden välillä. Vuoden 2016 loppuun mennessä 
liikuntavastaaviksi on ilmoittautunut 110 henkeä.

Liikuntakoulutukset ja materiaalit
Toimintavuoden lopussa valmistui yhteistyönä 
TUL:n kanssa Ikiliikuttaja -opas yhdistysten ver-
taisohjaajien kouluttamiseksi. TUL:n vastuuhen-
kilönä opasta työsti harrasteliikunnan kehittäjä 
Tiia Kaukovuo. Opas on tueksi niin liikuntaryh-
mien ohjaajille kuin myös vertaisohjaajien koulut-
tajille. Ikiliikuttaja -oppaassa on tietoa liikunnan 
hyödyistä iäkkäille, liikeharjoitteita toimintakyvyn 
ylläpitämiseksi sekä tukea ohjaajan teknisten ja 
sosiaalisten taitojen kehittämiseksi. Liiteosassa on 
esimerkkejä liikkumiseksi sekä ulkona että sisällä.
Vuoden aikana testasimme opasta kolmessa pi-
lottikoulutuksessa, Etelä-Suomessa (urheiluopisto 
Kisakeskuksessa), Keski-Suomessa (Varkaudessa) 
ja Pohjois-Suomessa (Kempeleessä). Kaksipäiväi-
siin koulutuksiin tuli osallistujia sekä järjestön pai-
kalisyhdistyksistä että TUL:n seuroista. Osallistu-
jia oli yhteensä 57.

Keväällä valmistui voimaharjoittelun aineistos-
ta – Kuminauhalla voimaa venäjän-, englannin-, 
somalian- ja arabiankieliset versiot. Liikkeet ovat 
vapaasti tulostettavissa järjestön kotisivuilta. Syk-
syllä kuvasimme uuden aineiston tasapainohar-
joituksia varten. Harjoituksista teimme kalenterin 
vuodelle 2017. Kalenteri lähetettiin kaikille liikun-
taverkostoon ilmoittautuneille.

Iloa yhdessä liikkuen -tapahtuma Kuopiossa 
Järjestimme neljännen kerran iäkkäiden monikult-
tuurisen Iloa yhdessä liikkuen -liikuntapäivän, tällä 
kertaa Kuopiossa. Päivän aikana oli mahdollisuus 
liikkua 18 eri sisä- ja ulkoliikuntapisteissä. Uusia 
lajeja oli kahvakuulan kokeilu, riimun- ja linkopal-

7.  Kehittämishankkeet
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”Eläkeläiset ry:n omat ja yhteistyöhankkeet muodostavat osan järjestön perustehtävistä: 
järjestää mahdollisuuksia eläkeläisten yhdessäoloon, omaehtoiseen vaikuttamiseen ja harras-
tamiseen, luoda edellytyksiä ikäihmisten kunto- ja terveysliikuntaan sekä kehittää järjestön 
ikääntymispoliittista osaamista.”



lon heitto, puujalkakävely ja luutapallo ja neuvoja 
annettiin polkupyörän huoltamisessa. Osallistujat 
saivat kokeilla bangladeshilaista, venäläistä ja suo-
malaista tanssia sekä lavatanssijumppaa lavista. 
Tapahtuman loppuhuipentumana oli jo perinteek-
si muodostunut virkkuuviesti. Kuopiossa osallistui 
liikuntapäivään noin 200 henkeä.

Tietoa ja kokemuksia yhteistyökumppaneille
Monikulttuurisen toiminnan suunnittelija vieraili 
pääkaupunkiseudun etnisten yhdistysten ja yhteis-
työkumppaneiden ryhmissä ja kertoi hyvinvoinnin 
edistämisestä liikunnan avulla. Suomen muistiasi-
antuntijat ry:n kanssa tehtiin yhteistyötä Etnimu 
-hankkeen puitteissa. Hankkeessa tuotettiin help-
polukuista materiaalia iäkkäiden maahanmuut-
tajien hyvinvoinnin ja sitä kautta aivoterveyden 
tukemiseksi. Osallistuimme aivoterveysryhmien 
liikuntamateriaalien suunnitteluun. Yhteistyössä 
kehitettiin ryhmätoimintaan sopivia koordinaatio- 
ja keskittymisharjoituksia. Suomen muistiasian-

tuntijat ry julkaisi harjoituksista opasvihkon, joka 
on saatavissa myös viron, venäjän ja somalian kie-
lillä sen verkkosivuilla.

Keväällä järjestimme yhdessä Kontulan Eläkeläi-
set ry:n ja Käpyrinne ry:n Jade 2 -hankkeen kanssa 
retken Nuuksioon, Haltin luontokeskukseen. Jade 
2 –hankkeesta tuli mukaan iäkkäitä Syyriasta, So-
maliasta, Kiinasta, Iranista, Afganistanista sekä 
Suomesta. Lisäksi retkelle osallistui Rintinpolun 
koulun 9 - 15 vuotiaita maahanmuuttajalapsia. 
Osallistujia retkelle oli yhteensä 47 henkeä, joista 
suomalaisia oli 7.

Eläkeläiset ry:n pitkäaikaista kokemusta iäkkäiden 
monikulttuurisen liikunnan parissa on hyödynnet-
ty Helsingin ja Tampereen ammattikorkeakouluis-
sa. Järjestön monikulttuurisuustyön suunnittelija 
luennoi vanhustyön-opiskelijoille etnogerontolo-
giasta ja sen yhteydessä käsiteltiin iäkkäiden maa-
hanmuuttajien liikuntaa. 
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Tanssi sujui Nuuksion erämaapoluillakin.



Viestintä
Toimintavuonna lähetimme liikuntavastaavil-
le kaksi perinteistä ja viisi sähköistä infokirjettä. 
Kirjeessä kerroimme järjestön omasta liikunta-
toiminnasta sekä yhteistyökumppaneiden kuten 
Ikäinstituutin ja TUL:n toiminnasta. Eläkeläinen 
-lehdessä ja yhdistyspostissa mainostettiin Ikäins-
tituutin liikuntakampanjoita.  

Eläkeläinen -lehdessä aloitettiin uuden liikekuvio 
palstan julkaiseminen. Kuvilla kannustetaan yh-
distyksiä pitämään taukojumppia. Liikepalstan 
yhteydessä julkaistaan juttuja ikäihmisten liikun-
nasta ja uutisoitiin liikuntatapahtumista sekä kou-
lutuksista (6 kpl.)

Paikallisyhdistysten liikuntaryhmien tueksi lisät-
tiin Eläkeläiset ry:n kotisivuille liikunta-aineistoja 
ja esiintymisohjelmien harjoitteluvideoita. Kotisi-
vujen seurantatilastojen mukaan aineistopankkia 
on käytetty aktiivisesti. 

Arvio Liikumme yhdessä -toimintavuodesta

Liikuntavastaavien verkoston rakentaminen on 
vaatinut määrätietoista työtä ja aikaa. Verkosto-

tapaamiset mahdollistivat suoran kontaktin pai-
kallisyhdistyksiin ja tuottivat tuloksena uusien lii-
kuntaryhmien perustamisen. Tapaamiset tarjoavat 
tilaisuuden syventää kontakteja ja kehittää sen 
pohjalta toimintaa. Myös liikunta-aineistojen saa-
tavuus koettiin tarpeelliseksi. 

Iso ponnistus hankkeessa oli Ikiliikuttaja -oppaan 
uudistaminen yhteistyössä TUL:n kanssa ja sen 
pohjalta vertaisohjaajien/ kouluttajakoulutusten 
kehittäminen. Kirjoitustyö, oppaan toimittaminen 
ja koulutussisältöjen tuottaminen vaatii runsaasti 
työtä kummankin järjestöltä. Alueelliset koulutuk-
set on otettu hyvin vastaan ja koettu tarpeellisiksi.
Järjestöllä on taitoa organisoida ikääntyneiden 
monikulttuurisia liikuntatapahtumia. Onnistuneet 
tapahtumat synnyttävät edellytyksiä järjestää niitä 
myös muilla paikkakunnille. Toimintamalli tukee 
yhteyksien rakentamista Eläkeläiset ry:n paikallis-
yhdistysten, maahanmuuttajatyötä tekevien ja pai-
kallisten liikuntapalveluiden välillä. 

Työ iäkkäiden maahanmuuttajien hyvinvoinnin 
edistämiseksi tuottaa tuloksia. Olemme onnistu-
neet innostamaan yhteistyökumppaneita järjes-
tämään enemmän omaa liikuntatoimintaa. An-
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Maaliskuussa käynnistyi kolmevuotinen ikääntyneelle väestölle suunnattu valtakunnallisen 
tieto- ja viestintätekniikkahanke.



noimme Ikäinstituuttiin käyttöön liikunnallisia 
kuvia iäkkäistä maahanmuuttajista. Heidän aineis-
tojen kautta viestitämme kuvilla muille liikuntatoi-
mijoille tarvetta ottaa iäkkäät maahanmuuttajat 
omassa toiminnassa huomioon. Järjestömme ko-
kemukselle ja osaamiselle on tarvetta niin etnisissä 
yhdistyksissä kuin myös ammattioppilaitoksissa.

7.2. Verkko ja vempaimet hallintaan - ICT-hanke 
ikääntyneen avuksi (2016–2019)

Käynnistimme maaliskuussa kolmevuotisen 
ikääntyneelle väestölle suunnatun valtakunnalli-
sen tieto- ja viestintätekniikkahankkeen. Hanke to-
teutetaan STM/STEA/RAY -rahoituksen turvin. 
Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyneiden it-
senäistä elämää ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pa-
rantaa ikääntyneiden asemaa tietoyhteiskunnassa. 
Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat tieto-
tekniikkaa osaamattomat mutta siitä riippuvaiset 
ikäihmiset.

Hankkeeseen palkattiin 1.3. alkaen yksi täysiai-
kainen hankekoordinaattori. Koordinaattorin 
tehtäviin kuului hankkeen koordinointi alueilla, 
vapaaehtoisten vertaisohjaajien rekrytointi, kou-
luttajien työn organisointi sekä yhteydenpito yh-
teistyökumppaneihin. Koordinaattori osallistui 
myös koulutustehtäviin ja huolehti vertaisohjaa-
jien sekä yhdistysten kotisivukoulutuksesta. Kou-
lutus- ja neuvontapalveluja hankittiin lisäksi osto-
palveluna ja palkkioperusteisesti.

Hankkeelle perustettiin johto- ja seurantaryhmät. 
Johtoryhmään kuuluvat koordinaattorin lisäksi 
järjestön toiminnanjohtaja ja koulutussihteeri ja 
seurantaryhmään johtoryhmän lisäksi edustaja 
Vanhustyön keskusliitosta ja Enter Ry:stä sekä 
kaksi eläkeläisvertaisohjaajaa. 

Hankkeen tiedotusta täydennettiin järjestön tiedo-
tuskanavien lisäksi aluekäynneillä. Näiden lisäksi 
olimme mukana Tampereen Hyvä ikä -messuilla 
sekä Varkaudessa järjestetyissä Syystärräykset-ta-
pahtumassa.

Alueellista opastusta
Opastuspäivien suunnittelun ja toteutuksen lähtö-
kohtana oli, että uutta teknologiaa tulee lähestyä 

ilon ja hyödyn kautta eikä ikävänä pakkona. Ikäih-
minen tarvitsee riittävästi aikaa tiedon prosessoi-
miseen ja siksi rauhallinen ja kiireetön opetustilan-
ne, jossa asioita kerrataan useasti, koettiin hyväksi.  
Lisäksi opetus ei saa olla liian teoreettista, eikä 
ryhmän koko liian suuri. Pienen ryhmän intensii-
vinen opetus keskustelumahdollisuuksineen koet-
tiin ensisijaisen tärkeäksi. 

Käynnistimme kahden päivän kestoisten Nettit-
reffit-opastuspäivien sarjan. Ne sisälsivät mata-
lan kynnyksen opastusta ja ohjausta sähköiseen 
asiointiin sekä laite- ja verkkopalveluiden käyt-
töön. Opastuspäivät järjestettiin yhteistyössä pai-
kallisten yhdistysten kanssa.

Vuodelle 2016 asetettu tavoite ylittyi yli puolella 
sekä opastustilaisuuksien että osallistujamäärien 
suhteen. Opastustilaisuuksia järjestettiin 25 kap-
paletta 20 paikkakunnalla ja niissä tavoitettiin yli 
300 henkeä.

Paikkakunta  Ajankohta
Helsinki   13. ja 16.9.
Helsinki   23.4.
Hyvinkää  29. ja 2.12.
Iisalmi   6. ja 9.9.
Keitele   11. ja 12.10.
Jyväskylä  17.10.
Kempele  9.5.
Kiiminki   26.–27.9.
Kiuruvesi  22.8. ja 26.8.
Kuopio   26.4.
Lahti   12.4.
Lahti   25. ja 27.10.
Lahti   26. ja 28.10.
Lohja   14.–15.11.
Mikkeli   20.4.
Mikkeli   24.11.
Muhos   21.–22.11.
Nokia   7.–8.11. 
Oulu   18.–19.10.
Oulu   29.–30.11.
Porvoo   12. ja 15.9.
Pudasjärvi  14.–15.11.
Seinäjoki  2.–3.11.
Siilinjärvi  18. ja 20.10.
Sonkajärvi  19. ja 22.9.
Varkaus   22. ja 29.9.
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Opastuspäivien arviointi
Opastuspäivät saivat osallistujilta erinomaista pa-
lautetta ja mikä tärkeintä, osallistujat rohkaistuivat 
käyttämään laitteita ja verkkopalveluita sekä levit-
tivät myönteistä sanomaa ympäristössään. 

Yli 96 % osallistujista koki, että opastuspäivien 
sisältö vastasi heidän odotuksiaan. Palautteen pe-
rusteella tiedotus oli onnistunut ja päivien aikana 
käsitellyt aiheet vastasivat osallistujien tarpeita. 
Yli 97 % osallistujista koki opastuspäivien ohjaa-
jien toiminnan mainioksi tai hyväksi. Kirjallisessa 
palautteessa kiitettiin ohjaajien rauhallisuutta, hen-
kilökohtaista opastusta sekä kykyä luoda ryhmään 
välitön ja keskustelumyönteinen ilmapiiri.
Palautteissa nousi esille vahvasti myös lisäopastuk-
sen tarve. Osallistujat huomasivat, että hekin voivat 
oppia käyttämään uutta teknologiaa kunhan siihen 
annetaan mahdollisuus. Tämä seikka nostettiin esil-
le hankkeen ohjausryhmässä sekä ohjaajapalaveris-
sa. Tähän tarpeeseen tulemme vastamaan vuoden 
2017 aikana Nettitreffit 2- opastustapahtumilla.

Vertaisohjaajat 
Tärkeä osa hanketta on kouluttaa vertaisohjaajia, 
jotka sitten voivat siirtää tietoa eteenpäin opet-
tamalla, ohjaamalla ja neuvomalla ja vaikkapa 
tietotekniikkakerhoja järjestämällä. Opastus- ja 
ohjaustoiminnan ylläpitämiseksi koulutimme 
tietotekniikan vertaisohjaajia Limingassa, Var-
kaudessa sekä Hämeenlinnassa. Vertaisohjaajia 
osallistui koulutuksiin Jokilaaksojen-, Savon, Pir-
kanmaan, Keski-Suomen sekä Uudenmaan alueil-
ta yhteensä 31 henkeä.

Kotisivukoulutukset
Hankekoordinaattori toteutti yhdistyksille kotisi-
vukoulutusta tiedotuksen ja saavutettavuuden pa-
rantamiseksi. Koulutusta järjestettiin Varkauden 
Kuntorannan lisäksi myös alueellisena koulutukse-
na Uudellamaalla. Koulutuksiin osallistui yhteen-
sä 20 henkeä. Kotisivujen ylläpitoon ja teknisiin 
ongelmiin annettiin myös henkilökohtaista tukea 
ja ohjausta puhelimitse sekä sähköpostitse. 

7.3. Muu hanketoiminta 

Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus -projektin II 
(2015 - 2016) tavoitteena oli lisätä vanhuspalvelu-

työntekijöiden, alan opiskelijoiden ja ikäihmisten 
tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuudesta. Toiminnanjohtaja Hannu Parta-
nen osallistui projektin ohjausryhmän työskente-
lyyn.

EHYT ry toteutti Arpa-projektia (2015-2017) 
Ray:n tuella. Projektin tavoitteena on tukea ai-
kuisten rahapelaamisen hallintaa, tuottaa tietoa 
ja välineitä haitallisen riskipelaamisen tunnista-
miseen ja haittojen ehkäisyyn. Eläkeläisjärjestöjen 
kanssa yhteistyössä kartoitettiin ikäihmisen raha-
pelaamista, rahapelaamiseen liittyviä kokemuksia 
ja asenteita. Arpa-projektin suunnittelija osallistui 
Eläkeläiset ry:n ”Syystärräys”-tapahtumaan. Pro-
jektissa perustettiin työryhmä ikäihmisille tarkoi-
tetun pelioppaan laatimiseksi. Eläkeläiset ry:stä 
työryhmään osallistuivat Myllypuron Eläkeläiset 
ry:n puheenjohtaja Juha Hämäläinen ja koulutus-
sihteeri Tiina Rajala.

Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-pro-
jekti (2015-2017) jatkui Ray:n tuella. Projektin ta-
voitteena on kehittää etnisen ja kulttuurisen taus-
tan erityistarpeet huomioon ottava muistisairaan 
hoitoketju ikäihmisille. Monikulttuurisuustyön 
koordinaattori Eva Rönkkö osallistui projektin oh-
jausryhmän työskentelyyn.

Arvio hanketoiminnasta

Hankkeet ovat parantaneet järjestön perusteh-
tävien hallintaa ja lisänneet yhteistyötä toisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Hankkeet ovat sekä 
tuottaneet järjestölle tietoa että olleet sille väline 
välittää omaa asia- ja kokemusosaamistansa muil-
le toimijoille. Hankkeista saatua tietoa on välitet-
ty koko järjestöön monin eri tavoin: osallistujien 
osaamis- ja kokemustietona sekä hankkeiden 
tuottamien aineistojen ja Eläkeläinen-lehden vä-
lityksellä. Järjestön hankkeet etenivät tavoitteiden 
mukaisesti ja niistä raportoitiin rahoittajalle sen 
antamassa aikataulussa. 

”Palautteen perusteella opastuspäivien osal-
listujat huomasivat, että hekin voivat oppia 
käyttämään uutta teknologiaa kunhan siihen 
annetaan mahdollisuus.”



8.1. Suunnittelu, toteutus ja tärkeimmät teemat

Järjestön viestinnästä vastasi hallituksen ja toimin-
nanjohtajan alaisuudessa tiedottaja-toimitussih-
teeri.  Sisäisessä viestinnässä myös muilla työnte-
kijöillä, erityisesti koulutus-  ja toimistosihteerillä, 
oli tärkeä rooli. Verkko ja vempaimet hallintaan 
-hankkeen hankekoordinaattori on tehokkaasti 
huolehtinut hankkeen tiedotuksesta jäsenistölle. 
Ulkoista viestintää on aktiivisesti toteutettu toimin-
nan eri alueilla, mm. monikulttuurisessa toimin-
nassa ja liikunnassa. Järjestön sisäisen viestinnän 
keskeistä osaa, järjestöohjausta ja siinä käytettäviä 
yhdistyskirjeitä, käsitellään toimintakertomuksen 
kohdassa Järjestötoiminta.

Hallituksen käsittelemät viestinnän ja tiedotuksen 
suunnitelmat valmisteltiin tiedottaja-toimitussih-
teerin ja toiminnanjohtajan esittelyn pohjalta työn-
tekijöiden suunnittelupalavereissa. 

Järjestön ulkoisessa tiedottamisessa tähdennettiin 
alueellisten ja paikallisten tiedotusvälineiden mer-
kitystä. Eläkeläiset ry:n näkemykset ja kommentit 
toimitettiin medialle lähinnä tiedotteina puheen-
johtajan ja muiden luottamushenkilöiden puheista 
ja lausunnoista.  Kaikkiaan tiedotteita lähetettiin 
vuoden aikana 12. 

Toimintavuonna 2016 järjestön viestintä 
•	  tuotti ja julkaisi Eläkeläinen-lehteä
•	 ylläpiti ja päivitti verkkosivua ja Facebook-si-

vua
•	 tuki paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen tie-

dottamista
•	 kertoi jäsenistölle ja tiedotti medialle  järjestön 

hallinnon päätöksistä ja kannanotoista
•	  tiedotti järjestön omista ja yhteistyöhankkeis-

ta ja toiminnasta
•	 tiedotti myös Eläkeläisliittojen etujärjestö 

EETU ry:n toiminnasta  ja kannanotoista

8.2. Eläkeläinen-lehti

Eläkeläiset ry:n jäsenetuihin kuuluvaa Eläkeläi-

nen-lehteä julkaistiin seitsemän  numeroa. Sivu-
määrä vaihteli 28:sta  56:een, ollen keskimäärin  
38 sivua.

Eläkeläinen jaettiin postitse järjestön jäsenille sekä 
erikseen tilauksen tehneille yksittäisille henkilöille 
ja yhteisöille. Monet Eläkeläiset ry:n yhdistykset 
tilasivat lehteä vanhusten hoitolaitoksiin ja palve-
lukeskuksiin.

Lehden tuorein numero sekä  vuosikerrat vuodes-
ta 2009 lähtien ovat myös verkossa näköislehtinä 
maksutta luettavissa Lehtiluukku-palvelussa. Leh-
tiluukkuun on suora linkki järjestön omalta koti-
sivulta.

Eläkeläinen on mukana myös Näkövammaisten 
Keskusliiton ylläpitämässä Luetus-palvelussa. 
Näkövammaisten käyttöön tarjottavassa palvelus-
sa lehti on tietokoneohjelman kautta tuoreeltaan 
kuunneltavissa puhesyntetisaattorin lukemana. 

Eläkeläinen-lehti on kertonut järjestön toiminnas-

8.  Viestintä ja tiedottaminen
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Eläkeläinen-leh-
den numerossa 
5/2017 käynnis-
tettiin Eva Rönkön 
laatima, joka nu-
merossa ilmesty-
vä  Liikkeitä joka 
lähtöön -palsta, 
jossa Ene Rönkön 
havainnollisten 
piirrosten kautta 
esitellään venyt-
telyliikkeitä.



ta, hallinnon päätöksistä ja linjauksista sekä ikään-
tymispolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä. Leh-
ti on seurannut kulttuuria unohtamatta viihdettä ja 
harrastuksia. Tavoitteena on ollut tarjota eläkeläis-
lukijoille tarpeellinen ja kiinnostava lukuelämys ja 
tukea myönteistä ikäidentiteettiä.

Lehden kehittämisessä on otettu huomioon luki-
japalaute. Paikallis- ja alueyhdistyksiä on ohjattu 
käyttämään lehteä jäsenhankinnassa ja muussa 
järjestötyössä. Samalla jäsenistöä on rohkaistu jut-
tujen kirjoittamiseen.

Lehden päätoimittaja ja pääkirjoitustoimittaja on 
toiminnanjohtaja Hannu Partanen. Juttujen kir-
joittamisesta, valokuvauksesta  ja taitosta vastaa 
tiedottaja-toimitussihteeri Tuomas Talvila. Juha 
Drufva toimi työllistämistuella palkattuna osa-ai-
kaisena  toimittajana 15.9. alkaen toimipaikka-
naan Tampere. Lehden vakituisina kolumnisteina 
ja free lance -avustajina toimivat vuoden aikana 
mm. Niina Hakalahti, Tuula-Liina Varis, Sisko-
tuulikki Toijonen, Kari Kumpulampi,  Rudolf  
”Limpan” Lindblad, Mia Hemming, Iita Kettunen 
ja Juhana Unkuri.  Lehdellä toimi  yhdistyksissä 
eri puolilla maata lukuisia vapaaehtoisia avustajia, 
jotka kirjoittivat paikallisista ja alueellisista asiois-
ta ja hankkeista.

Järjestön puheenjohtaja Martti Korhonen on kir-
joittanut lehteen Puheenjohtajan palstaa joka 
Anne Lindfors-Shabanin käännöksenä julkais-
taan myös ruotsiksi vinjetin Ordförandes kolumn 
-alla.  Valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö on 
kirjoittanut Kalevin kynästä -palstallaan. Koulu-
tussihteeri Tiina Rajala  ja monikulttuurisuustyön 
suunnittelija Eva Rönkkö ovat kirjoittaneet omiin 
toimialueisiinsa liittyvää aineistoa.  Numerossa 

5/2017 käynnistettiin Eva Rönkön laatima, joka 
numerossa ilmestyvä  Liikkeitä joka lähtöön -pals-
ta, jossa Ene Rönkön havainnollisten piirrosten 
kautta esitellään venyttelyliikkeitä.

Lehden sarjakuvat ovat Kaarina Goldbergin Senni 
ja Safira ja Ensio Mustosen Leskirouva Katiska.  
Tehtäväsivulla  ovat vuorotelleet ristikot ja kryptot. 
Sääntömääräiset kokousilmoitukset ja perinteiset 
joulu- ja uudenvuodentervehdykset ovat tärkeä 
osa lehden vuosittaista sisältöä ja merkittävä tekijä 
myös lehden taloudessa.Lehden ilmoitushankin-
taa hoitaa Marja-Leena Laitinen

Lehden painopaikka vuonna 2016 oli Suomalai-
nen Lehtipaino Kajaanissa.

8.3. Järjestön verkkosivut ja sosiaalinen media

Verkkosivujen (www.elakelaiset.fi) kehittämistä 
jatkettiin aiempien tiedotuslinjausten  mukaisesti. 
Kotisivuista ja niiden päivittämisestä ovat vastan-
neet tiedottaja-toimitussihteeri,  toimistosihteeri, 
koulutussihteeri sekä monikulttuurisen toiminnan 
suunnittelija. Verkkosivuilla oli toimintavuoden 
aikana runsaat 42 000 käyntiä. Määrä oli edellis-
vuoden tasolla.

Erityisesti pyrittiin toimintavuoden aikana tarjoa-
maan jäsenille ajantasaista tietoa  Vuokatin kesä-
päivien 2017 valmisteluista ja ilmoittautumisesta.  
Ohjaajien käytettäväksi lisättiin Vuokatin voimis-
teluohjelmien ja tanhujen videoita ja ohjeita sekä 
laulujen  nuotteja.

Ajankohtaista-osiossa julkaistiin vuoden aikana  
86 otsikkoa järjestön kannanotoista, tapahtumista, 
blogikirjoituksista ja  muista järjestötoimintaan ja 
ikäihmisten elämään liittyvistä aiheista.

Vuoden 2016 alussa kotisivulla käynnistyi Kari 
”Tumi” Turusen  Pyörällä päästään -blogi ja maa-
liskuussa useiden eläkeläiskirjoittajien Kirjeitä 
mummolasta -blogi. Kävelypässit-ryhmän ylläpi-
tämä blogi jatkui aktiivisena. 

Joulukuussa 2015 avattiin Eläkeläiset ry:n Face-
book-sivu osoitteessa facebook.com/elakelaisetry.  
Sivu keräsi vuoden aikana kolmisensataa tykkääjää. 
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”Vuoden 2016 alussa kotisivulla käynnistyi 
Kari ”Tumi” Turusen  Pyörällä päästään 
-blogi ja maaliskuussa useiden eläkeläis-
kirjoittajien Kirjeitä mummolasta -blogi. 
Kävelypässit-ryhmän ylläpitämä blogi jatkui 
aktiivisena.”



Yhdistysten ja aluejärjestön kotisivujen perusta-
mista ja tekemistä tuettiin vuoden aikana  tehok-
kaasti Verkko ja vempaimet hallintaan -hankkeen 
voimin. (Kohdassa 7.2.).

8.4. Järjestön painomateriaali

•	 Martti Vaattovaaran kirjoittamasta Yhdistys-
toiminnan opas -kirjasta painatettiin  tekijän 
uudistama ja ajantasaistama laitos. Kirjan tai-
tosta vastasi tiedottaja-toimitussihteeri. A4-ko-
koista nidottua 90-sivuista käsikirjaa käyte-
tään myös oppimateriaalina järjestön omissa 
koulutuksissa.

•	 Kävelypässien lämmittelyjumppa -esite: kuvi-
tettu aineisto yhdistysten liikuntatoimien tuek-
si.

•	 Järjestön vuosikertomus julkaistiin paino-
tuotteena, joka järjestön hallinnon jäsenten 
ja jäsenjär-jestön lisäksi lähetettiin yhteistyö-
kumppaneille ja muille järjestön viestinnän 
kohderyhmille. 

•	 Iloa yhdessä liikkuen -seinäkalenteri vuodelle 
2017. 

Arviointi

Järjestön viestintää ja tiedottamista arvioitiin jär-
jestön hallituksessa ja työntekijöiden suunnittelu-
palavereissa. Hallitus on käsitellyt työntekijöiden 
suunnittelupalaverien laatimat suunnitelmat leh-
destä ja tiedottamisesta. Eläkeläinen-lehden lukijat 
ja yhdistysten toimihenkilöt ovat antaneet palau-
tetta lehdestä ja www-sivuista. 

Verkkosivujen perustamisvuodesta 2011 saakka 
jatkunut käyntimäärien nousu pysähtyi. Yhtenä 
syynä tähän saattoivat olla uusi Facebook-sivu, 
joka osittain sisälsi päällekkäistä aineistoa verk-
kosivujen kanssa.Toisaalta Facebook-sivulta on 
pyritty ohjaamaan kävijöitä myös verkkosivujen  
puolelle. Kävijämäärien kehitys on tarkan jatko-
seurannan ja -arvioinnin kohde.

Eläkeläinen-lehti on säilyttänyt järjestölehdelle 
asetettavan journalistisen tason. Samalla se on 
kyennyt antamaan yhdistysten tiedottajille ja toi-
mihenkilöille sekä järjestön jäsenille mahdollisuu-
den käyttää sananvapauttaan.  

Lehden tekemiseen avustajina ja kirjeenvaihtajina 
osallistuvien järjestön jäsenten määrä on pysynyt 
hyvällä tasolla, ja yhdistysten uudetkin toimihen-
kilöt ovat kiitettävästi myös muistaneet toimittaa 
aineistoa lehteen.   

Ulkoisessa tiedotuksessa tiedotteilla puheenjohta-
jan ja muiden luottamushenkilöiden puheista ja 
lausunnoista onnistuttiin  ylittämään uutiskynnys 
toistuvasti, erityisesti paikallisissa ja alueellisissa 
medioissa. 
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”Lehden tekemiseen avustajina ja kirjeen-
vaihtajina osallistuvien järjestön jäsenten 
määrä on pysynyt hyvällä tasolla, ja yhdis-
tysten uudetkin toimihenkilöt ovat kiitettä-
västi myös muistaneet toimittaa aineistoa 
lehteen.”   

Martti Vaattovaaran kirjoittamasta Yhdistystoiminnan 
opas -kirjasta painatettiin  tekijän uudistama ja ajan-
tasaistama laitos. 
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Eläkeläinen 1/2016 (32 sivua)
Lukutuki-hanke Vaasassa / Suuret ikäluokat – totta vai tarua? / Filosofi ja hauenkalastaja (filosofi Toivo Salosen 
henkilökuva) / Julkiset palvelut siirtyvät digiaikaan / Lahden seudun eläkeläiset aktiivisia / Tietokirjailija Paula 
Moilanen / Europarlamentaarikko Merja Kyllösen kolumni /  SOSTE:n Vertti Kiukas: Uusi rahapeliyhtiö takaa 
järjestöjen rahoituksen / Punkkijuusto / Vasabygdens pensionärer i världsarvet 

Eläkeläinen 2/2016 (28 sivua) 
Nyt otetaan verkko ja vempaimet hallintaan / Vuokatin kesäpäiväohjelmisto valmisteilla / Jyväskylässä etsi-
tään yhteisiä toimintamuotoja /  Hämmentävä muisti (tutkija Marja Saarenheimon haastattelu) / Hoitotahtoa 
ja edunvalvontavaltuutus / Rodinin veistokset ja Japanomania / Pirkko Saisio: Todellinen taide kantaa aina / 
Suunta kohti hallittua kehitystä (Ele Aleniuksen haastattelu) 

Eläkeläinen 3/2016 (36 sivua)
Teema : Turvapaikka Suomesta (pakolaisuus, (ikä)maahamuuttajat, rasismi) 
Kalevi Kivistö : Eläkeläisköyhyyden riskejä ovat ikä, sukupuoli ja yksinäisyys / Vuokatin kesäpäivät: kirjoitus- ja 
valokuvakilpailu, syksyn kurssit / Toivo Tirri puolustaa kirjastoja / Rahapelaamisen vuosikymmenet (Ehyt ry:n 
Arpa-projektin esittelyä) / Talviliikuntaa ja pilkkikilpailuja

Eläkeläinen 4/2016 (40 sivua) 
Valtuusto kokoontui Kuntorannassa (kokous sekä seminaari) / EETU piti kevätkokouksensa /  Tervetuloa 
Vuokattiin (matkavastaavien vierailu Kesäpäivien tapahtumapaikoille) /Pertti Pussinen tyytyväisenä miehenä 
eläkkeelle / Ikäihmiset barrikadeille! (geriatrian professori Jaakko Valvanteen haastattelu) / Taiteet Suomea 
takomassa / K-70 tulee dekkareihin / Kirjailija Mauri Paasilinnan haastattelu / Seksuaalimoraali muuttuu / 
Jussi Jurkka  – suuri suomalainen näyttelijä / Suomen luonto tutuksi maahanmuuttajille / Koeajoa Vuokattiin 
(polkupyöräilijä Kari ”Tumi” Turusen matkapäiväkirja ) 

Eläkeläinen 5/2016 (40 sivua)
Mielenosoitusmarssilla vaadittiin lisää hoitajia ja huolenpitoa vanhuksille /  Tuija Vuolle: Näyttelijäntyötä koko 
sielulla / Seija Vihinen valittiin Säynätsalon Hannaksi / Syystärräykset olivat menestys / Poliittisesta satiirista 
väitellyt Marjo Kolehmainen / Koskenlaskun Suomen mestari kehottaa keinutuoleilemaan / Kesäpäiviä maa-
hanmuuttajien kanssa 

Eläkeläinen 6/2016 (36 sivua)
Dialogi ajassa –näyttely pohtii ikääntymisen taitoa / Inkerinsuomalaiset paluumuuttajat jäävät historiaan / 
Internetin ihmeellinen maailma tutuksi Nettitreffeillä / Superin mielenilmaus vanhustenhoidon puolesta / 
Valokuvauksen lumoissa Vaasan digikamerakerhossa / Huomisen kynnyksellä 2016 –tutkimus / Kuka päättää 
hoidosta, elämästä ja kuolemasta / Lisävalaistusta suomalaisten sotavankien kohtaloihin / Pirjo Hassinen: On 
puhuttava siitä, mistä ei voi vaieta /    Firabelityö antoi lisää leipää

Eläkeläinen 7/2016 (56 sivua)
Kesäpäivien valmistelut vauhdissa / Kymenlaaksossa hallituksen sotesuunnitelmat epäilyttävät / 
Kajaanissa murretaan pelimuuria / Monikulttuurinen kokkauspäivä oli menestys / Liikuntahanke julkaisee 
oppaan tasapainoliikkeistä / 3 pohjoissuomalaista kirjailijaa / perinteiset joulutervehdykset 

Joka numerossa: Kirjoja, teatteria, musiikkia, kuvataidetta, Runopysäkki, kurssikalenteri, yhdistysten juhlia ja 
tapahtumia, pääkirjoitus, kolumnit ja paljon muuta.

Eläkeläinen-lehdet 2016 pähkinänkuoressa



9.1. Yleistä

Järjestön toiminta toteutui pääpiirteissään hyväk-
syttyjen suunnitelmien mukaisena. Hallitus tar-
kisti maaliskuussa toimintavuoden talousarvion 
vastaamaan Raha-automaattiyhdistyksen avus-
tuspäätöstä. Hallitus käsitteli määrävälein kirjan-
pitoon perustuvat talouden toteutumatiedot ja 
valvontatarkastusten raportit. Valtuusto vahvisti 
toimintaan ja talouteen liittyvät vuosisuunnitelmat 
ja kertomukset.

Tilikaudelta laadittiin erikseen konsernitilinpää-
tös, joka sisältää järjestön omistaman tytäryhtiö 
Kuntoranta Oy:n.

9.2. Kylpylähotelli Kuntoranta

Järjestön omistama, Varkaudessa sijaitseva Kun-
toranta on vuokrattu Kuntoranta Oy:lle. Järjestö 
omistaa Kuntoranta Oy:n koko osakekannan. Yh-
tiö kehittää Kuntorantaa matkailukeskuksena ja 
tuottaa Kylpylähotelli Kuntoranta -nimellä loma-, 
kylpylä-, majoitus- ja ravintolapalveluja. 

Järjestö ostaa Kuntorannalta palveluja omille 
kursseille, kokouksille ja erilaisille tapahtumille. 
Järjestön jäsenyhdistykset ja niiden henkilöjäse-
net käyttävät omien tarpeittensa mukaan Kunto-
rannan palveluja muun muassa erilaisiin retkiin ja 
lomiin. Kuntoranta myy palvelujaan erilaisille jär-
jestöille, yrityksille ja yhteisöille sekä henkilöasiak-
kaille. Lomajärjestöt ovat Kuntorannan merkittävä 
asiakasryhmä. 

Järjestö teki Kuntorannan kiinteistöveron perus-
teista oikaisuvaatimuksen verottajalle, koska ve-
rottaja on järjestön mielestä veropäätöksissään 
määritellyt kiinteistöjen verotusarvot liian korkeik-
si. Oikaisuvaatimus meni osittain läpi ja verotta-
ja palautti vuodesta 2010 alkaen osan maksetusta 
verosta. Veronpalautus oli yhteensä 65 000 euroa. 
Vaikka verottajan ratkaisu olikin järjestölle myön-
teinen, jäivät verotusarvon perusteet tulkintamme 
mukaan edelleen liian korkeiksi. Asiaa käsittely 

jatkuu nyt verovalituksena Helsingin hallinto-oi-
keudessa.   

Kuntoranta Oy:n vuoden 2016 liikevaihto ylti 1,6 
miljoonaan euroon ja tulos oli 2,5 tuhatta euroa. 
Liikevaihto laski edellisestä vuodesta kymmenen 
prosenttia. Edellisen vuoden kasvu taittui majoituk-
sen määrän laskiessa. Majoituksen väheneminen 
tapahtui erityisesti työhön liittyvässä majoitukses-
sa. Vähenemisen selittää Varkauden talousalueel-
la edellisen vuoden alkupuolella käynnistyneiden 
suurten teollisten investointien valmistuminen toi-
mintavuoden alussa. Majoituksen huonekäyttöaste 
jäi nyt 32 prosenttiyksikköön. Vaikka majoituksen 
keskihinta nousikin edellisestä vuodesta jonkun 
verran, se ei riittänyt korvaamaan käyttöasteen las-
kun aiheuttamaa myynnin menetystä.

Myynnin vähenemisen kielteisiä talousvaikutuksia 
kyettiin jonkin verran vähentämään tiukalla kulu-
kurilla. Yhtiön maksama vuokra oli 193 000 euroa.
Osana kulukuria Kuntorannan investoinnit rajat-
tiin välttämättömiin korjauksiin ja toimintapuittei-
den parannuksiin. Yhtiö jatkoi vanhimpien majoi-
tustilojen uusimista. 

9.3. Tulos ja tase

Järjestön taloudellinen tulos elinkeinoverolain mukais-
ten 75 000 euron poistojen jälkeen oli 117 000 euroa 
ylijäämäinen. Taseen loppusumma oli 2 703 000 eu-
roa (31.12.2015: 2 712 000 €). Kuntorannan investoin-
teihin liittyviä rahalaitoslainoja hoidettiin rahalaitos-
ten kanssa sovitun ohjelman mukaisesti. Lyhennykset 
olivat yhteensä 166 tuhatta euroa. Investointeihin liit-
tyvää pitkäaikaista korollista lainaa oli tilivuoden lo-
pussa 468 t euroa ja lyhytaikaista 127 t euroa. Muuta 
pitkäaikaista lainaa ei järjestöllä ollut. Lyhytaikainen 
vieras pääoma oli tilivuoden lopussa yhteensä 293 000 
euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 761 000 euroa.

Kuntorannan maa-alueiden sekä rakennusten- ja 
rakennelmien yhteenlaskettu arvo on taseessa  
1 755 000 euroa. Kuntorannan viimeisin arviokir-
ja on kesäkuulta 2015. Kuntorannan tase-erien ar-

9.  Talous
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voon voi sisältyä epävarmuutta. 

Kuntoranta Oy:lle on annettu pääomalainaa usean 
vuoden aikana yhteensä 471 000 euroa. Yhtiö ei 
ole kyennyt maksamaan takaisin tai lyhentämään 
lainaa. Pääomalainan takaisinmaksuun liittyy 
merkittävää epävarmuutta. 

Tulosvaikutteista RAY-avustusta saatiin järjestön 
toimintaan 557 000 euroa. RAY:n kohdennettu 
toiminta-avustus monikulttuuriseen toimintaan oli 
70 000 euroa ja jäsenyhdistysavustuksiin 24 000 
euroa. Maaliskuussa RAY:n projektirahoituksel-
la käynnistyneen verkko ja vempaimet hallintaan 
hankkeeseen käytettiin 88 000 euroa. Terveyslii-
kuntahankkeen kuluista 20 000 euroa katettiin 
Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustuksesta. 

9.4. Näkymät vuodelle 2017 ja siitä eteenpäin

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut jär-
jestön vuoden 2017 yleisavustuksen 557 t euroksi.  
Avustus on samansuuruinen kuin neljänä edelli-
senäkin vuotena. Vastaavaa vuosittaista summaa 
esitetään vuoteen 2019 yltävässä ohjeellisessa 
avustussuunnitelmassa. Järjestö tulee esittämään, 
että yleisavustuksen tasoa nostettaisiin suunnit-
telukaudella, koska järjestön toiminnan laajuus, 
merkittävyys ja kehittämistarpeet edellyttäisivät li-
sää taloudellisia voimavaroja. Yhdistyksen perus-
toiminnan rahoituksen kannalta olisi tärkeää, että 
yleisavustuksen tasokorotuksen lisäksi avustuksiin 
saataisiin vuosittain kustannusten nousua vastaa-
vat indeksikorotukset. Mikäli indeksikorotuksia ei 
saada, se lisää haasteita järjestön oman varainhan-
kinnan kehittämiselle. 

STM:n avustuspäätöksellä 2017 järjestö sai edelleen 
kohdennettua toiminta-avustusta monikulttuuri-
seen toimintaan 70 000 euroa. Jäsenyhdistysten toi-
minnan tukemiseen kohdennettava avustus kasvoi 

6 000 eurolla edellisestä vuodesta ollen nyt 30 000 
euroa. Ohjeellinen avustussuunnitelma yltää vuo-
teen 2019. Monikulttuurisesta toiminnasta tehdään 
kuluvan kevään aikana STEA:n edellyttämä tulok-
sellisuus- ja vaikutusselvitys. Seuraavalle vuodelle 
hankkeen toimintakuluihin haetaan 10 000 euron 
korotusta vuoden 2018 ohjeelliseen 70 000 euron 
avustukseen.  

Järjestön valtakunnalliselle Verkko ja vempaimet 
hallintaan -hankkeelle on myönnetty kolmivuotinen 
rahoitus. Avustus on 125 000 euroa vuodessa. Kun 
hanke käynnistyi RAY-avustuksella maaliskuussa 
2016, saatetaan hanke päätökseen keväällä 2019.

Järjestö jatkaa aktiivisesti erilaisten kehittämis-
hankkeiden ja niihin liittyvän järjestöjen välisen 
yhteistyön rakentamista. Käytännön toteutukset 
ovat aina riippuvia hankkeiden rahoituspäätök-
sistä. Tärkein rahoituskanava jatkossa on sosiaa-
li- ja terveysministeriön veikkauksen voittovaroista 
STEA:n kautta myönnettävät avustukset. 

Järjestö jatkaa strategista pohdintaa ja etsii konk-
reettisia vaihtoehtoja Kuntorannan ja siellä liiketoi-
mintaa harjoittavan Kuntoranta Oy:n toiminnan 
vahvistamiseksi. Tavoitteena on nostaa Kunto-
rannan käyttöaste ja liikevaihto tasolle, joka mah-
dollistaa pitkäjänteisesti vakaan ja taloudellisesti 
kannattavan toiminnan. Kuntorannan myyntiin ja 
markkinointiin sekä hotelli- ja kylpylätoiminnan 
järjestämiseen tarvitaan lisää vauhtia ja tehoa sekä 
pitkällä aikavälillä pääomia paikan kehittämiseen. 
Kuntorannan investointilainojen ehdoista ja uusis-
ta takaisinmaksuajoista sovittiin rahoituslaitosten 
kanssa talvella 2015. Lainojen lyhennykset olivat 
suurimmillaan vuonna 2016 ja alenevat jo vuonna 
2017, kun Finnveran lainoista viimeinen päättyy 
kesäkuussa. Nordean laina on korkosuojattu ko-
ronvaihtosopimuksella. 

Jäsen- ja tukimaksuilla, arpajaisilla ja erilaisella 
muulla varainhankinnalla on tärkeä merkitys jär-
jetön yleishyödyllisen toiminnan kulujen katta-
misessa. Järjestön varainhankintaa kehittämällä, 
toimintaa tehostamalla ja tarkalla taloudenpidolla 
vahvistetaan järjestön taloutta ja turvataan vakaa 
talous ja toimiva rahoitus.

”Yhdistyksen perustoiminnan rahoituksen 
kannalta olisi tärkeää, että yleisavustuksen 
tasokorotuksen lisäksi avustuksiin saataisiin 
vuosittain kustannusten nousua vastaavat 
indeksikorotukset.” 
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