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1 ELÄKELÄISET RY VUONNA 2020 
 

Yhteiskunnallista keskustelua hallitsi vuonna 2020 koronaviruksen aiheuttama pandemia. Koronavirus 

vaikutti voimakkaasti riskialttiina olleisiin ikäihmisiin. Vaikka Suomi pärjäsi viruksen torjunnassa verrattain 

hyvin, pääsi virus myös meillä leviämään vanhusväestön keskuuteen ja palveluasumisen yksiköihin. 

Viruksen estämiseksi asetetut kokoontumis- ja tapaamisrajoitukset olivat raskaita vanhusväestölle. Heikoilla 

olivat etenkin ne yksinäiset vanhukset, joilla ei ollut edellytyksiä digitaalisten viestintävälineiden käyttöön. 

Tilannetta pahensi myös vanhuspalveluiden henkilökunnan vähyys. 

Pandemian vuoksi monet eläkeläisille tärkeät uudistukset jäivät vähälle huomiolle julkisessa keskustelussa. 

Sanna Marinin hallitus teki ikäystävällistä politiikkaa muun muassa parantamalla hoitajamitoitusta ja 

korottamalla vuoden alusta alkaen pienimpiä eläkkeitä. Myös julkisten palveluiden asemaa korostavan 

sote-uudistuksen valmistelu eteni. 

Alkuvuonna järjestö toimi normaalisti, ja esimerkiksi aluekierrokselle osallistuttiin vilkkaasti. Rajoitusten 

astuttua voimaan maaliskuun puolivälistä alkaen keskityttiin järjestössä paikallisyhdistysten ohjeistukseen, 

etäyhteyskoulutuksiin sekä viestintään. Yhdistysten opastustarve oli suurta kokousten järjestämiseen ja 

toimintatonneihin liittyen. Verkkoon tuotettua harrastusmateriaalia ja tiedotusta lisättiin. Syksyn 

perinteinen jäsentapahtuma Syystärräykset korvattiin Toimintasyksy 2020-konseptilla, joka huipentui 

”Tärräytämmepä kuitenkin” -live-lähetykseen. Valtuuston kokous järjestettiin Varkauden Kuntorannassa 

elokuussa, epidemiatilanteen salliessa kasvokkaisena kokouksena. 

Paikallistoiminnalle kokoontumisrajoitukset merkitsivät monien vakiintuneiden toimintamuotojen 

keskeytystä. Kokouksia, tapahtumia ja harrastusryhmiä peruttiin. Vaihtoehtoista toimintaa ideoitiin useissa 

yhdistyksissä, ja etenkin johtokuntien työskentelyssä alettiin hyödyntää etäyhteyksiä.  

Järjestön edunvalvonnan pohjana toimi vuonna 2019 hyväksytty tavoiteohjelma ”Ikäystävälliseen 

Suomeen”. Sen tavoitteita edistettiin yhdessä asiantuntijaverkostomme kanssa valmistelluissa lausunnoissa 

ja kannanotoissa. Lausuntoja annettiin sekä EETUn kautta, että tarvittaessa itse tai yhdessä muiden 

eläkeläisliittojen kanssa, erityisesti Eläkkeensaajien keskusliiton kanssa (liite 2). Lehdistötiedotteiden 

määrää pienensi puhetilaisuuksien vähäisyys. Jäsenistön sitoutuneisuudesta edunvalvontaan kertoo 

jäsenyhdistysten koronasta huolimatta tekemät 58 valtuustoaloitetta. 
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Eläkeläiset ry jatkoi ”Ikäystävällinen kunta” -kampanjaa paikallistason edunvalvontatyön vahvistamiseksi. 

Eläkeläisyhdistyksiä kannustettiin edistämään kotikuntiensa liittymistä maailman terveysjärjestö WHO:n 

ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities and Communities). Aloitteita tehtiin 

toistakymmentä eri puolilla Suomea ja ainakin Oulu, Lieksa ja Raahe tekivät päätöksen verkostoon 

liittymiseksi. Lisäksi kampanjassa haettiin kuntien konkreettisia tekoja ikäystävällisyyden edistämiseksi. 

Vuoden ikäystävällisenä tekona palkittiin Tampereen kaupungin kotihoidon pysäköinti (liite 3). 

Harrastustoimintaa tukeva tanssiliikunnan hanke saatettiin päätökseen ja käynnistettiin luontoliikunnan 

hanke ”Liikumme luonnossa”. Eläkeläiset ry ja Eläkkeensaajien keskusliitto EKL järjestivät yhdessä 

ammattiliittojen kanssa ”Edessä eläkevuodet – mikä muuttuu?” -eläkevalmennustilaisuuksia, joista osa 

jouduttiin kuitenkin siirtämään seuraavaan vuoteen. Yhdistysten digitaalisia valmiuksia edistettiin 

Verkottuvat yhdistykset -investointihankkeessa ja järjestön viestintää vahvistettiin etäyhteyksillä, podcast-

lähetyksillä ja tilaisuuksien striimauksella. 

Hallituksen ja varajäsenten kanssa valmisteltiin järjestölle strategiaa, jolla varaudutaan toimintaympäristön 

muutosten vaikutuksiin järjestölle, sen tavoitteille ja toiminnalle (ks. 4.1.). Elokuussa kokoontunut 

Eläkeläiset ry:n siirsi strategian hyväksymisen edustajakokoukselle vuonna 2021. Kannanotossaan valtuusto 

puolusti ikäihmisten sosiaalisia oikeuksia koronaepidemian oloissa. 

Järjestön jäsenyhdistysten lukumäärä (205) ja niiden kokonaisjäsenmäärä (18 934) vähenivät. Toisaalta 

poikkeuksellisista oloista huolimatta myös uusia jäseniä saatiin. Jäsenmaksutulojen vähenemistä paikkasi 

osin lahjoitusten hienoinen kasvu ja muiden avustusten vakiintuminen. 

Järjestön talouteen teki suuren loven koronaepidemiasta seurannut lomakeskus Kuntorannan sulkeminen, 

sen kiinteistökulujen kattaminen sekä lomakeskuksen tulevaisuuteen suuntaavat yhtiöjärjestelyt. Pyrkimys 

irtautua raskaasti tappiollisen lomakeskuksen omistuksesta nähtiin välttämättömänä. Hallitus valmisteli 

suunnitelman järjestön talouden tasapainottamiseksi. 

2 YHTEISTYÖ     

 

2.1 EETU ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyö   
 

Järjestö on Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsen. EETU toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen 

yhteenliittymänä eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien 

parantamiseksi. Toiminta keskittyy eläkeläisten valtakunnalliseen edunvalvontaan. Alueellisen ja paikallisen 

EETU-yhteistyön muodot vaihtelevat. 

EETUn jäsenjärjestöjä ovat Eläkeläiset ry:n lisäksi Eläkeliitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, 

Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. 

Vuorotteluperiaatteen mukaisesti EETUn puheenjohtajajärjestönä toimi vuonna 2020 Svenska 

Pensionärförbundet rf. EETUn hallitus kokoontui neljä kertaa ja työvaliokunta kuusi kertaa. Vaikuttamistyön 

apuna EETUlla on neuvottelukunta, jossa Eläkeläiset ry:tä edusti valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö. 

Vuoden 2020 aikana EETU antoi yhteensä 10 lausuntoa ja kannanottoa. Ajankohtaisia aiheita olivat mm. 

koronapandemian, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja digitalisoinnin kysymykset. Kannanotossa valtion 

talousarvioehdotukseen 2021 EETU esitti eläkeläisköyhyyden torjumista laajalla toimenpideohjelmalla. 

EETUn kannanotot ja lausunnot liitteenä (liite 2). Koronan vuoksi EETUn kokoukset ja tapaamiset 

järjestettiin pääosin etäyhteyksillä. Eduskuntaryhmien tapaaminen ja eläkeläisparlamentti peruutettiin. 
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EETUn keskeisiä sidosryhmiä ovat eduskunta, sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Kela ja TELA. 

EETU oli edustettuna mm. seuraavissa elimissä: Kelan neuvottelukunta, Kelan eläkeasiain neuvottelukunta 

(Eläkeläiset ry:stä Jan Koskimies), Ikääntyneiden asumisen yhteistyöverkosto, Trafin PRM YTE:n kansallinen 

seurantaryhmä (Rautatiehenkilöliikenteen esteettömyyttä koskevan sääntelyn kehittäminen, Vanhustyön 

Keskusliiton korjausneuvonnan neuvottelukunta, Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman ja 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä (Eläkeläiset ry:stä varajäsen Eva Rönkkö) ja Selkokeskuksen 

neuvottelukunta (Eläkeläiset ry:stä koulutussuunnittelija Tiina Rajala). 

 

2.2 Sosiaali- ja terveysjärjestöt ja muu yhteistyö 

  
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- 

ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. SOSTE:n valtuustossa järjestöä 

edusti toiminnanjohtaja Jan Koskimies. Järjestön edustajat osallistuvat moniin SOSTE:n, sosiaali- ja 

terveysministeriön avustuskeskus STEA:n ja muiden sote-alan toimijoiden järjestämiin tapahtumiin, 

koulutustilaisuuksiin ja verkostoihin. 

Koulutus- ja kulttuuritoiminnassa tehtiin yhteistyötä Kansan Sivistystyön Liiton ja KSL-opintokeskuksen 

kanssa. KSL:n hallituksessa järjestöä edusti Tiina Rajala. Järjestö teki yhteistyötä Työväen Urheiluliitto TUL 

ry:n kanssa muun muassa Veteraanien kulttuurikatselmusten valmistelussa.   

Eläkeläiset ry järjesti yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kanssa ay-väelle suunnattuja 

eläkkeelle siirtymiseen valmistavia koulutuspäiviä. Toiminnassa olivat mukana SEL ja Rakennusliitto sekä 

uusina JHL ja PAM. Valmennuspäiviä järjestettiin 4 ja useita siirrettiin ensi vuodelle. Osallistujia oli yhteensä 

48. Järjestö teki myös yhteistyötä useiden ammattijärjestöjen veteraanijaostojen kanssa. 

Eläkeläiset ry:n jäsenyydet ja edustus on listattu liitteessä (Liite 6). 

 

2.3 Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö  
 

Eläkeläiset ry osallistuu Pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan NSK:n toimintaan. NSK:n jäsenjärjestöjä ovat: 

Faglige Seniorer (Tanska), Landsfelag Pensjónista (Färsaaret), Landssamband eldri borgara (Islanti), 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL (Suomi), Pensjonistforbundet (Norja), Eläkeläiset ry (Suomi), Svenska 

Kommunal Pensionärernas Förbund (Ruotsi) ja Pensionärernas Riksorganisation PRO (Ruotsi). NSK:n 

jäsenjärjestöillä on yhteensä noin miljoona jäsentä.  

Pohjoismainen yhteistyötoimikunta NSK järjesti kaksi etäkokousta: vuosikokouksen 7.5. ja syyskokouksen 

28.10. Vuosikokouksessa kuultiin kunkin jäsenmaan maaraportti, joissa keskityttiin koronapandemian 

vaikutuksiin, sekä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syksyn kokouksessa maaraportteja käsiteltäessä 

todettiin jäsenmaiden haasteiden olevan monelta osin yhteneviä. Kokouksiin osallistuivat valtuuston 

puheenjohtaja Kalevi Kivistö ja toiminnanjohtaja Jan Koskimies. 

NSK:n koordinaattori toimitti vuoden aikana 4 uutiskirjettä. 

Eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ovat AGE Platform Europe, jonka yhteisöjäsen NSK on, sekä ENIEC 

(European Newtwork on Intercultural Elderly Caren). AGE:lla on kaikkiaan 165 eurooppalaista 

jäsenjärjestöä. AGE:n tehtävänä on vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. 

Monikulttuurisuustyön suunnittelija Eva Rönkkö osallistui maaliskuussa ENIEC-verkoston etätapaamisiin. 
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3 JÄRJESTÖN HALLINTO JA TOIMISTO   
Järjestön luottamushallinto ja henkilökunta on listattu liitteessä (Liite 4). 

 

3.1 Valtuusto  
 

Valtuuston kokous siirrettiin koronapandemian vuoksi pidettäväksi 20.8. Varkauden Kuntorannassa. 

Kokoukseen osallistui yhteensä 31 henkilöä: 24 valtuutettua, 1 hallituksen jäsen ja 6 järjestön 

toimihenkilöä.  

Jäsenyhdistykset toimittivat kokouksen käsiteltäväksi kaikkiaan 58 aloitetta. Aloitteellisuudessa näkyi 

koronan vaikutus, sillä edellisessä valtuuston kokouksessa vuonna 2019 aloitteita oli 82. Aloitteissa 

kannettiin huolta erityisesti vanhuspalveluiden sekä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden laadusta ja 

tulevaisuudesta sekä omaishoidosta ja eläkeläisköyhyydestä. Poikkeuksellisesti kokouksessa oli vain yksi 

valiokunta aloitteiden ja muiden asioiden täysistunnolle käsittelyä varten. 

Valtuusto keskusteli järjestötyön edellytyksistä korona-aikana sekä järjestön toiminnasta ja taloudesta. 

Strategia päätettiin siirtää vuoden 2021 edustajakokoukselle. Valtuusto sai selvityksen edellisen valtuuston 

päätösten edistämisestä ja koronan vaikutuksesta Kuntorannan lomakeskukseen ja sen 

omistusjärjestelyistä. Valtuuston kannanotossa puolustettiin ikääntyneiden oikeuksia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen koronapandemian oloissa. Kokouksen yhteydessä ei poikkeuksellisesti pidetty seminaaria, 

vaan kokous oli yksipäiväinen. 

 

3.2 Hallitus  
 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa, joista suurin osa oli etäkokouksia. Hallituksen jäsenet 

osallistuivat kokouksiin aktiivisesti, ja tarvittaessa osallistuivat henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuston 

puheenjohtajat olivat mukana hallituksen työskentelyssä. 

Hallitusta työllistivät koronapandemian vaikutus järjestötyöhön, strategiatyö, EETUn asiat ja muu 

edunvalvonta, sekä lomakeskus Kuntorannan tilanne. Kesäkuussa toteutettiin omistusjärjestely, jossa 

järjestö jäi lomakeskuksen vähemmistöosakkaaksi. Ikääntymispoliittinen työryhmä valmisteli hallitukselle 

strategiaa ja edunvalvontaan liittyviä lausuntoja. Hallituksen ja varajäsenten strategiaseminaari pidettiin 

14.3. Helsingissä. 

Järjestön puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja muut keskeiset luottamushenkilöt sekä työntekijät 

osallistuivat alustajina järjestön paikallisissa ja alueellisissa tilaisuuksissa, osin etäyhteyksien välityksellä ja 

osallistuivat erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin järjestön edustajina (Liite 8). 

 

3.3 Toimisto  
 

Järjestön toimitilat sijaitsevat Helsingissä järjestön omistamassa huoneistossa (Mechelininkatu 20 A). 

Toimistossa työskenteli vuonna 2020 kahdeksan vakituista työntekijää. Työntekijöistä yhden palkkaus tulee 
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STEAn monikulttuuriseen työhön kohdennetusta avustuksesta ja muiden palkkaukseen käytetään STEAn 

yleisavustusta. Toimistolla työskenteli vuonna 2020 siviilipalvelusmies ja osan vuotta myös palkkatuettu 

työntekijä. 

Työntekijät siirtyivät koronaepidemian vuoksi pääosin etätöihin maaliskuusta alkaen, ja yhteydenpidossa 

siirryttiin etäyhteyksiin. Tilojen käyttöä tehostettiin syksyllä tyhjentämällä toimiston toinen puoli 

mahdollista vuokrausta tai myyntiä varten. 

Työn suunnittelua ja arviointia toteutettiin säännöllisissä henkilökunnan viikkopalavereissa. Työssä 

hyödynnettiin työaikaa säästäviä sähköisiä ja digitaalisia välineitä kuten etäyhteyksiä, pilvipalveluja, 

taloushallinto-ohjelmistoa ja jäsenrekisteriohjelmistoa. Henkilökunnan arviointi- ja suunnittelupäivät 

pidettiin kevätkauden alussa 16.–17.1. Helsingissä ja syyskauden alussa 13.–14.8. Turussa. 

Järjestö huolehtii työnantajana henkilökunnan työkyvystä, ammattitaidosta ja työmotivaatiosta 

henkilöstöpolitiikalla, johon sisältyy joustavuus työn järjestelyissä, kattava työterveydenhuolto sekä 

ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää koulutusta. Henkilöstön kehityskeskustelut pidettiin 17.–24.11. 

 

4. JÄRJESTÖTYÖ JA TOIMINNAN OHJAUS 
 

Koronaepidemia sävytti ja vaikeutti voimakkaasti järjestötyötä. Yhdistykset tarvitsivat huomattavasti tietoa 

epidemian vaikutuksista järjestötoimintaan, mm. kevätkokouksien siirtämisestä poikkeuslain turvin 

syyskauden alkupuolelle. Poikkeuslaista huolimatta kaikki yhdistykset eivät voineet kevätkokouksiaan 

järjestää, kun esteeksi tulivat paikalliset toimintatilojen sulkemiset ja osallistujamäärien huomattavat 

rajoitukset. Myös syyskokouksia jäi näistä syistä järjestämättä. Esteet sääntömääräisten kokousten 

järjestämiselle ja perinteiselle omalle varainhankinnalle, mm. myyjäisten järjestämiselle, heikensivät 

merkittävällä tavalla paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä. 

Koronaepidemiasta johtuen elo-syyskuun taitteeseen suunniteltu jäsentapahtuma Syystärräykset jouduttiin 

peruuttamaan. Sitä korvaamaan valmisteltiin Tapahtumasyksy 2020 -toimintatarjotin. Ideana oli tarjota 

tekemistä ja ohjelmaa ryhmille kokoontumisrajoitusten puitteissa sekä yksittäisille jäsenille kotona 

toteutettavaksi. Tapahtumasyksystä, sen toiminnoista ja kilpailuista kerrottiin yhdistyspostissa ja 

Eläkeläinen-lehdessä sekä Eläkeläiset ry:n kotisivuilla. Tapahtumasyksy käynnistyi syys- ja lokakuun aikana 

kävely- ja kuntoliikuntatreffeillä ulkoilmassa. Yhdistyksille ja jäsenille toimitettiin lisäksi käyttöön aineistoja 

ryhmäliikunnan ohjaamiseen, käsityöohjeita (huivi ja esiliina) sekä ideoita kirjoittamiseen ja omien 

lausunta- ja musiikkivideoiden tekoon. Toimintasyksy huipentui reilun tunnin mittaiseen Tärräytämmepä 

kuitenkin -verkkolähetykseen 3.11. Lähetyksessä kuultiin ja nähtiin Toimintasyksyn tuotoksia, palkittiin 

kilpailuihin osallistuneita sekä käytiin keskustelua ikääntymispolitiikasta yhdessä ministeri Kalevi Kivistön 

kanssa. Lähetyksen juonsivat eläkeläisaktiivit Raili Koskela (Helsinki) ja Kaisu Mäkinen (Kerava) sekä Jan 

Koskimies Eläkeläiset ry:stä. Lähetystä seurattiin 266 laitteelta joko kotoa käsin tai pienryhmissä 

yhdistysten tiloissa. 

Kulttuuri- ja retkeilypäivien valmistelu siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2021 aikana. Tapahtuma päätettiin 

toteuttaa vuonna 2022. 

Yhdistysten käyttöön valmisteltiin joululauluvihko. Koska yhdistyksillä ei ollut mahdollisuutta koota 

jäseniään yhteislaulutilaisuuksiin, päätettiin lauluvihko toimittaa yhdistyksille käyttöön jouluksi 2021.  
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Toimintavuoden alkupuoliskolle suunniteltu ja resursoitu jäsenhankintakampanja käynnistyi pirteästi, 

mutta jäi lopulta koronaepidemian vuoksi torsoksi.  

  

4.1 Alueelliset opinto- ja työpäivät   
 

Järjestimme opinto- ja työpäivät jokaisessa 14 aluejärjestössä 28.1.–28.2.2020. Tilaisuuksia oli yhteensä 

viisitoista; Savon aluejärjestön alueella järjestettiin kaksi tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui 313 henkeä 132 

eri jäsenyhdistyksestä.  

Opinto- ja työpäivien keskeisenä sisältönä oli pohjustaa järjestön strategiatyötä, joka toteutettiin 

ryhmätöiden muodossa tehtävien SWOT-analyysitehtävien avulla. Lisäksi pohjustettiin valtuustoaloitteiden 

laatimista sekä järjestön jäsenhankintakampanjan toteutusta. Opintopäivillä luotiin myös katsaukset 

Syystärräykset-jäsentapahtumaan, Verkottuvat yhdistykset -hankkeen tilanteeseen, järjestön tarjoaman 

tietotekniikkaopastuksen tilanteeseen, opastettiin käsikantoon liittyvissä kysymyksissä ja tarjottiin katsaus 

Huomisen kynnyksellä -kyselyn tuloksista. 

 

4.2 Paikallisyhdistykset 
 

Rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä oli vuoden lopussa 205. Henkilöjäseniä paikallisyhdistykset kirjasivat vuoden 

lopussa 18 934 (2019: 20 000) ja yhteisökannatusjäseniä 38. Paikallisyhdistysten jäsenistä naisia on 61 % ja 

miehiä 39 %. Jäsenistön sukupuolijakaantuma on hyvin vakiintunut. Jäsenistön ikäjakautuma oli seuraava: 

alle 60-vuotiaita 1,7 % jäsenistä, 60–69-vuotiaita 18,2 % jäsenistä, 70–79-vuotiaita 45,5 % jäsenistä, 80–89-

vuotiaita 29,6 % jäsenistä ja yli 90-vuotiaita 5 % jäsenistä.  

Paikallisyhdistysten toimintaa selvitettiin uudistetulla lomakkeella. Lomakkeen palautti 120 yhdistystä 

(2019:128). Lomakkeella kysyttiin mm. koronaepidemian vaikutuksista toimintaan. Kaikki vastaajat arvioivat 

epidemian vaikuttaneen toimintaan pääosin kielteisesti: kerhoja, harrastustapaamisia, matkoja, juhlia ja 

kokouksia jouduttiin peruuttamaan kokonaan, osallistujamäärät putosivat huomattavasti järjestettyyn 

toimintaan, kokoontumistilat eivät olleet käytettävissä. Lisäksi epävarmuus toiminnan tulevaisuudesta 

kuormitti vastuuhenkilöitä. Koronan myönteisinä vaikutuksina mainittiin uusien digitaitojen opettelu; 

monissa yhdistyksissä opeteltiin käyttämään etätyövälineitä ja lisäämään viestintää sosiaalisessa mediassa 

ja sähköisesti. 

Toimintatietojen koontilomakkeen palauttaneista paikallisyhdistyksistä 89 arvioi, että Eläkeläiset ry:n 

toiminta koronavuonna oli hyvää, 28 vastaajaa piti sitä tyydyttävänä. 

Jäsenyhdistyksille toimitettiin kaikkiaan 9 jäsenkirjettä (yhdistysposti). Kirjeisiin sisältyi yhdistysten ja 

järjestön sääntömääräisiin kokouksiin liittyviä aineistoja ja ohjeita, koronapandemiaan liittyviä tietoja ja 

ohjeita, koulutustiedotteita, valtuuston antamat vastaukset aloitteisiin, Eläkeläiset ry:n vuoden 2019 

toimintakertomus sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma.  
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4.3 Aluejärjestöt  

   
Aluejärjestöjä on kaikkiaan 14. Aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät järjestettiin Varkaudessa 4.–

7.10. Koronaepidemian vuoksi osallistujat rajattiin aluejärjestöjen puheenjohtajiin. 

Neuvottelupäivillä käytiin läpi koronan vaikutuksia toimintaan. Lisäksi tutustuttiin valtuuston tekemiin 

päätöksiin, järjestön vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan ja sote- ja maakuntahallintouudistuksen 

tavoiteisiin ja aikatauluun. Neuvottelupäivillä keskusteltiin myös alueellisen vaikuttamisen työvälineistä ja 

yhteistyöelimistä sekä käynnistettiin vuoden 2021 alueellisten opinto- ja neuvottelupäivien suunnittelu. 

Aluejärjestöjen toimintaa selvitettiin uudistetulla lomakkeella. Vastaukset saatiin 4 aluejärjestöltä (2019:6). 

Myös aluejärjestöt raportoivat koronan kielteisistä vaikutuksista toimintaan: paikallisyhdistysten tapaan ei 

aluejärjestöilläkään juuri ollut toimintaedellytyksiä osallistumisrajoitusten ja toimintatilojen sulkeutumisen 

myötä. Eläkeläisjärjestöjen alueellisten yhteistyöelinten toiminta oli myös pääosin koronan takia 

keskeytyksissä. 

 

4.4 Paikallisen ja alueellisen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Eläkeläiset ry:lle kohdennettua avustusta jäsenjärjestöjen toiminnan 

tukemiseen (ns. toimintatonnit) yhteensä 50 000 euroa (2019: 40 000). Eläkeläiset ry ohjasi rahat 

paikallisen ja alueellisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja kehittämiseen. 

Kohdennettua järjestöavustusta haki 101 yhdistystä, joista 14 oli aluejärjestöjä. Hakemusten yhteenlaskettu 

arvo oli 97 694 euroa. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 84 yhdistykselle. Myönnetyt avustuksen ohjautuivat 

jäsenistöä aktivoivaan ja hyödyttävään toimintaan, mm. tilavuokriin, toiminnan vetäjien, koulutuksiin, 

harrastusvälineisiin ja matalan osallistumiskynnyksen toiminnan järjestämiseen. Avustuksen saajien kanssa 

tehtiin STEA:n edellyttämä avustuksen siirto- ja käyttösopimus. Syksyllä kaikille avustuksen saajille 

lähetettiin raportointi- ja tilityslomakkeet.   

Syksyllä käynnistettiin vuoden 2021 hakukierros toimittamalla yhdistyksille hakulomakkeet ja ohjeet 

kohdennetun järjestöavustuksen hakemista varten. Yhdistyksillä oli käytettävissään myös sähköinen 

hakulomake. Yhdistyspostin lisäksi hausta ja sen aikataulusta tiedotettiin Eläkeläinen-lehdessä, sähköisessä 

uutiskirjeessä ja järjestön kotisivuilla. 

Toimintavuoden aikana kävi ilmeiseksi, että moni yhdistys ei koronarajoitusten vuoksi pystyisi käyttämään 

saamaansa kohdennettua toiminta-avustusta vaan tulisi hakemaan avustuksen käytön siirtoa seuraavalle 

vuodelle. 

Kohdennetun toiminta-avutuksen käytön raportointi STEA:n edellyttämällä tavalla osoittautui erittäin 

työlääksi ja vaikeaksi toteuttaa. Paikallisyhdistysten vapaaehtoisilta taloudenpitäjiltä edellytettiin sellaisen 

tiedon tuottamista, johon heillä ei ollut osaamista, ja monille vapaaehtoisille työtaakka oli kohtuuton. Liian 

korkeaksi koetut vaatimukset vaikeuttivat uusien taloudenhoitajien saamista yhdistyksiin ja siten 

vaaransivat toiminnan jatkuvuutta. Tämä kuormitti järjestön henkilökuntaa ja raportointitiedon 

tuottamiseen jouduttiin käyttämään huomattavan paljon työaikaa. Tilanteen helpottamiseksi suunniteltiin 

lisäkoulutuksia ja -opastusta paikallisyhdistysten taloudenhoitajille sekä muutoksia toimintatonnien 

myöntöperiaatteisiin. 
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4.5 Yhdistysverstastoiminta ja yhteydenpito aluejärjestöihin ja paikallisyhdistyksiin koronan 

aikana 
 

Yhdistysverstaat ovat yhdistyksen toiminnan kehittämiseen pureutuvia koulutuksia. Yhdistysverstaissa 

osallistujat keskustelevat ohjatusti oman yhdistyksensä kehittämistarpeista. Tilaisuuksissa yhdistyksen 

jäsenet haarukoivat toimintaa koskevia kehittämisideoita jäsenistön omista lähtökohdista ponnistaen. 

Järjestimme vuonna 2020 yhteensä 5 yhdistysverstasta (Hämeenkyrö, Lapinlahti, Lieksa, Loppi ja Korso). 

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 54 henkeä. Yhdistysverstastoiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä 

koronatilanteen pakottamana. Yhdistysverstaissa kehiteltyjä ideoita on levitetty Eläkeläinen-lehden 

Vinkkipankki-palstalla; tilaisuuksien keskeyttämisen myötä myös kyseinen palsta jouduttiin laittamaan 

tauolle lehden numerosta 4/2020 alkaen. 

Koska yhdistysten aktiivinen tukeminen katsottiin välttämättömäksi koronaepidemian vaikeuttaessa 

suuresti yhdistysten toimintaa, käynnistettiin keväällä soittokierros. Se aloitettiin soittamalla 

aluejärjestöjen puheenjohtajille, minkä jälkeen soittokierros ulotettiin yhdistysten puheenjohtajiin. 

Puheluiden aikana selvitettiin systemaattisesti kysymyslomakkeen avulla mielialoja eri puolilla maata 

sijaitsevissa yhdistyksissä ja tarjottiin käytännön neuvoja mm. kevätkokousten järjestämiseen liittyen. 

Aluekierrosten puheenjohtajista soittokierroksen aikana ehdittiin soittaa läpi kaikki. Tavoitteena oli soittaa 

läpi myös kaikki yhdistysten puheenjohtajat, mutta soitto ehdittiin ennen kesää toteuttaa vain 74 

yhdistykseen.  

Soittokierroksella saatua tietoa hyödynnettiin koulutusten suunnittelussa, viestinnässä ja 

järjestöohjauksessa. 

 

4.6 Matkat sekä loma- ja virkistystoiminta  

  
Ryhmämuotoinen matkailu ja retkeily on oleellinen osa eläkeläisyhdistysten toimintaa. Järjestö tukee ja 

ohjaa yhdistyksiä ryhmämatkailun järjestämisessä kouluttamalla yhdistysten matkavastaavia. 

Koronaepidemian takia yhdistykset eivät toimintavuonna voineet käytännössä juurikaan järjestää matka- ja 

virkistystoimintaa. Lomajärjestöt peruuttivat koronaepidemian takia huomattavan määrän 

toimintavuodelle myönnetyistä tukilomista. Tämä heikensi muiden toimien ohella entisestään 

eläkeläisväestön mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin ja virkistäytymiseen. 

Paikallisyhdistykset jakoivat jäsenilleen lomatukihakemuksia ja avustivat niiden täyttämisessä. Eläkeläiset ry 

tiedotti lisäksi jäsenyhdistyksilleen lomajärjestöjen tarjoamista tuetuista ryhmälomista. Paikallisyhdistykset 

hakivat aktiivisesti ryhmälomia lomajärjestöiltä. Kaikille hakeneille ryhmille lomatukea ei kuitenkaan 

myönnetty, vaikka kriteerit täyttyivät. Kehitys on epätoivottava: ikääntyneiden tarvetta tuettuun 

ryhmälomaan ei tunnusteta aikaisempaan tapaan.  

 

4.7 Monikulttuurinen toiminta 
 

Järjestön monikulttuurinen toiminta perustuu paikallisyhdistysten ja ulkomaalaistaustaisten iäkkäiden 

yhteistoimintaan ja sitä toteutetaan STEAn kohdennetun avustuksen turvin. Toimintaa koordinoi 

monikulttuurisuustyön suunnittelija. STEAn Paikka Auki -työllistämisprojekti mahdollisti henkilöresurssien 
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laajentamisen. Maaliskuusta palkattiin monikulttuurisen toiminnan ohjaajaksi Evgeniya Mazurova, 

tehtävänään yhteydenpito venäjänkielisiin iäkkäisiin, kontaktien laajentaminen uusiin kumppaneihin sekä 

pääkaupunkiseudun paikallisen yhteistoiminnan tukeminen. Vaikka toimintavuotta leimasi 

koronaepidemia, pystyttiin järjestämään kohtaamisia kasvokkain. Etäyhteyksien varaan rakennettu 

toiminta tavoitti uusia iäkkäitä ja mahdollisti fyysisiä rajoja ylittävän yhteydenpidon. 

Ryhmätoiminta kasvokkain ja etänä 

Monikulttuurisen toiminnan ryhmät Helsingissä, Vantaalla ja Kuopiossa kokoontuivat alkuvuodesta 

maaliskuun rajoitustoimenpiteisiin saakka. Tikkurilassa paikallisyhdistys kutsui venäjänkielisiä iäkkäitä 

keilaamaan yhdessä. Kuopiossa kokoontui liikuntaryhmä ja Kalinka-laulukuoro. Rajoitusten päättyessä 

Vantaan ryhmä aloitti kesäulkoilun. Sauvakävelyryhmä kokoontui. Syksyllä palautti toimintansa myös 

naisten liikuntaryhmä Helsingin Kontulassa. Marraskuun lopussa liikuntaryhmä siirtyi uusien rajoitusten 

alkaessa ulos, kuntopoluille. Ryhmä kokoontui keväällä kahdeksan ja syksyllä 16 kertaa. Somalimiesten 

ryhmätoiminta ei jatkanut koronarajoitusten jälkeen.  

Yhteistoiminnan uudelleen käynnistämiseksi kierrettiin lokakuussa Tampereen, Jyväskylä ja Kuopion 

paikallisyhdistyksissä sekä monikulttuurisen toiminnan kumppanien luona. Tavoitteena oli tunnustella 

valmiutta käynnistää yhteistoimintaa uudelleen. Lisäksi tarjottiin tukea iäkkäiden digitaitojen oppimisessa 

Kuuloliidon kehittämän pelin avulla. Kokeilun ansiosta Tampereella käynnistyi venäjänkielisten digikerho. 

Kerho kokoontui kahdeksan kertaa ja osallistuja oli viidestä kahdeksaan henkeä. Yhdessä Tampereen 

Eläkeläiset ry:n kanssa tehtiin vierailu Mänttään, Serlachius-museoon. 

Venäjänkielisille iäkkäille tarjottiin omankielistä toimintaa Facebook-etäryhmässä. Kaksi kertaa viikossa 

ohjattiin jumppatuokioita. Ryhmässä jaettiin linkkejä kulttuuritapahtumiin ja kannustettiin osallistuja 

keskusteluun. Etäryhmässä järjestettiin liikuntakampanja ja valokuvauskilpailuja. Vuoden aikana ryhmään 

liittyi 250 ihmistä. 

Leirit Kotkassa ja urheiluopisto Kisakeskuksessa 

Toimintavuonna järjestettiin kaksi leiriä. Leirien tavoite oli kouluttaa venäjää puhuvia aktiivisia iäkkäitä, 

jotta he voisivat tukea oman yhteisön jäseniä digilaitteiden käytössä. Leireillä kerättiin kuulumisia 

poikkeusajasta, harrastettiin liikuntaa ja opittiin käyttämään Kuuloliidon Digitaidot -peliä. Kotkan leiri 

järjestettiin 25.–26.8.  yhteistyössä Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n Kotona täälläkin -hankeen ja 

Suomen venäjänkielisten keskusliitto ry:n kanssa (SVK). Urheiluopisto Kisakeskuksen leiriin 17.–28.10. 

osallistui venäjänkielisiä iäkkäitä Vantaalta ja Espoosta. Koronavirukseen liittyvien varotoimenpiteitten takia 

leireihin ei kutsuttu Eläkeläiset ry:n paikallisyhdistyksiä, jotta osallistujamäärä pysyisi alhaisena. 

Tukea paikallisyhdistyksille 

Paikallisen toiminnan tueksi järjestettiin 24–26.2. tukihenkilötapaaminen. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa 

jaettiin kokemuksia alueellisen toiminnan järjestämisestä ja suunniteltiin tulevia tapahtumia. Tehtyjä 

suunnitelmia ei kuitenkaan voitu epidemian takia toteuttaa. Koulutustapaamisessa pohdittiin järjestön 

monikulttuurisen toiminnan tulevaisuutta, polarisaation vaikutusta monikulttuuriseen toimintaan sekä 

vaikutustyötä palvelujen saatavuuden parantamiseksi vieraskielisten iäkkäiden näkökulmasta. Tapaamiseen 

osallistui 13 henkeä yhteensä kuudesta yhdistyksestä; Helsingistä, Tampereelta, Keravalta, Kuopiosta, 

Rovaniemeltä ja Raisiosta.  

Mukana järjestön toiminnassa 

Pääkaupunkiseudulla osallistuttiin järjestön liikuntahankkeisiin. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 

järjestettiin Liikumme tanssien -hankkeen tanssipajoja, ohjaajina ulkomaalaistaustaiset tanssiohjaajat. 
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Venäjänkielisiä iäkkäitä Kotkasta, Jyväskylästä ja Vantaalta osallistui Kesätanssihaasteeseen ja nauhoitti 

omien ryhmiensä tanssivideot. Videot liitettiin yhteiseen Eläkeläiset ry:n Kesätanssivideon koosteeseen. Se 

esitettiin marraskuussa järjestön Tärräyttämmepä kuitenkin -etätilaisuudessa. Vantaan Kuusijärvellä 

järjestettiin Tikkurilan Eläkeläiset ry:n toimesta monikulttuurinen Liikumme luonnossa -tapahtuma. 

Osallistuja ulkoliikuntaan oli yhteensä 70 henkeä. 

Toiminnan sopeuttaminen poikkeusajan olosuhteisiin 

Koronaepidemian vuoksi ei voitu järjestää kasvokkain tapaamisia ja vieraskielisten iäkkäiden tukemiseksi 

tuli löytää uusia väyliä. Yhteydenpito maahan muuttaneisiin oli kuitenkin tärkeä, sillä ikänsä vuoksi myös he 

kuuluivat riskiryhmään.  Vaarana oli, että vieraskieliset iäkkäät jäävät yhteiskunnan tuen ja viranomaisinfon 

ulkopuolelle. Venäjänkielisille iäkkäille organisoitiin Eläkeläiset ry по русски Facebook-ryhmä ja tietoa 

ryhmästä levitettiin henkilökontaktien kautta. Facebook ryhmän tavoitteena oli kontaktin saaminen 

eristyksiin jääneisiin ja ajankohtaisen infon jakaminen omalla äidinkielellä.  

Poikkeustilanteen alkamisen jälkeen monikulttuurista vanhustyötä tekevät viisi järjestöä perustivat 

työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien vieraskielisten tilannetta poikkeusolojen arjessa. 

Soittokierroksella maalis-huhtikuussa selvitettiin, miten vieraskieliset iäkkäät tulevat poikkeusaikana 

toimeen ja ovatko he saaneet viranomaisilta ymmärrettävää tietoa niin virukselta suojautumisesta kuin 

myös oman kunnan avun kanavista. Eläkeläiset ry vastasi selvityksessä venäjää puhuvien iäkkäiden 

tilanteen kartoittamisesta. Yhteistyönä kirjoitettiin raportti: Miten meillä menee? Selvityksen pohjalta 

järjestettiin kansainvälinen nettiseminaari. Seminaarissa vaihdettiin eri maitten kokemuksia korona-ajan 

vaikutuksista ulkomaalaistaustaisiin iäkkäisiin. Selvityksen tekivät Eläkeläiset ry, Käpyrinne ry:n JADE-

toimintakeskus, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat 

ry:n ETNIMU-toiminta ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n Kotona täälläkin -hanke) 

Vaikuttamistyö 

Ulkomaalaistaustaisten iäkkäiden aseman vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

vanhuspalveluissa perustettiin Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä. Yhteenliittymään kuuluu viisi 

järjestöä. Yhdessä järjestettiin edunvalvontatilaisuuksia, tehtiin kannanottoja ja lausuntoja sekä 

syvennettiin yhteistyötä viranomaisten suuntaan. Koronaan liittyvä poikkeusaika toi näkyviin sen, miten 

haavoittuvassa asemassa vieraskieliset iäkkäät ovat. Ikäihmisille suunnatuissa toimenpiteissä ei muistettu 

moninaistuvan vanhusväestön tarpeita. Myöskään maahanmuuttotyön parissa ei otettu ikääntyviä 

riittävästi huomioon. Vastuu ja huolenpito ulkomaalaistaustaisista iäkkäistä jäi joko heille itselleen, 

perheelle tai järjestöille. Tämän epäkohdan näkyväksi tekemiseksi yhteenliittymä osallistui lukuisiin 

koronaa käsitteleviin tilaisuuksiin ja työryhmiin (esim. THL, TEM). Yhteenliittymä otti yhteyttä tai lähetti 

Miten meillä menee -raportin pääkaupunkiseudun kuntien vanhuspalveluihin, vanhusneuvostoihin, 

järjestöille, tutkijoille sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Keskustelu etäyhteyksillä käytiin myös 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan apulaiskaupunkijohtaja Sanna Vesikansan 

kanssa. Poikkeusajan kokemusten pohjalta kirjoitettiin lehtijuttuja ja blogitekstejä. Helsingin Sanomat 

julkaisi yhteenliittymän mielipidekirjoituksen. 

Ulkomaalaistaustaisten iäkkäiden näkyvyyden lisäämiseksi käynnistettiin yhteenliittymän voimin 

valokuvausprojekti. Yhteistyössä valokuvataiteilija Satu Juvosen kanssa kuvattiin ja haastateltiin 14 iäkästä 

Helsingistä, Keravalta, Raisiosta, Kotkasta. Projekti jatkuu vuonna 2021 eri puolilla Suomea järjestettävien 

valokuvanäyttelyiden merkeissä.   

Yhteenliittymässä ovat mukana Eläkeläiset ry, Käpyrinne ry Jade-toimintakeskus, Pääkaupunkiseudun 

omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-toiminta, Monikko ry ja Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry.  
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Verkostotyö  

Poikkeusolojen takia verkostotyö muutti toimintavuonna muotoa. Etäyhteyksien varaan rakennetut 

tapaamiset kokosivat osallistuja enemmän ja laajemmilta alueilta kuin aikaisemmin kasvokkain järjestetyt. 

Uudet järjestelyt mahdollistivat helpommin tiedon vaihtamista ja kontaktien solmimista erilaisissa 

verkostoissa, kuten Pakolaisavun Veto- sekä Kuntoutusliiton Osana-verkostot.  

Yhteistyötä laajennettiin venäjänkielisten yhdistysten keskuudessa. SVK:n sosiaalisen median kanavilla ja 

verkkouutisissa julkaistiin tietoja Eläkeläiset ry:n monikulttuurisesta toiminnasta sekä haastateltiin 

monikulttuurisen toiminnan ohjaajaa. SVK:n aktiiveille järjestettiin seminaari ikääntyvien pedagogiikasta. 

Seminaariin osallistui osa etäyhteyksien välityksellä. 

Yhteistyötä jatkettiin Metropolia AMK:n kanssa. Käytännön kokemuksia maahanmuuttotyöstä etäkurssilla 

koulutettiin geronomi- ja sosionomiopiskelijoita ymmärtämään vieraskielisten iäkkäiden palvelutarpeita. 

Kaksi Metropolia AMK:n geronomiopiskelijaa teki opinnäytetyön järjestössämme siitä, miten 

yhdistystoimintaan osallistuminen vaikuttaa ikääntyneen ihmisen hyvinvointiin. 

Koronan vaikutukset yhteistoimintaan 

Yhdistysten toiminnan pysähtyminen vaikutti suoraan järjestön monikulttuuriseen toimintaan. Vuoden 

alussa tehtyjä suunnitelmia ei pystytty toteuttamaan. Monilla paikkakunnilla katkesivat suhteet, joita oli 

vieraskielisiin yhteisöihin solmittu. Tampereella juuri solmitut kontaktit kiinalaiseen yhteisöön katkesivat ja 

yhteisen Kuu-juhlan järjestäminen peruuntui. Poikkeusaika ei mahdollistanut sellaista toimintaa, joka olisi 

ylläpitänyt juuri solmittuja kontakteja. Yhteys katkesi myös Kontulan Eläkeläiset ry:n ja kiinalaisten välillä. 

Ystävyyskerho ei kokoontunut toiminnanvuonna kertaakaan. Erityisesti kiinalaisessa yhteisöissä koettiin 

leimautumista koronaviruksen leviämiseen liittyen ja yhteisöt eristäytyivät julkisesta tilasta. Kiinalaiset 

naiset jäivät pois Helsingin liikuntaryhmästä jo tammikuun alussa, paljon ennen kuin suomalainen 

yhteiskunta tuli tietoiseksi viruksen leviämisen vaaroista. Koronaviruksen takia loppui myös somalialaisten 

ikämiesten ryhmätoiminta. Heidän vapaaehtoista ohjaajaansa tuettiin kasvomaskien hankinnassa, jotta 

miesten ei tarvitsisi tartunnan pelossa lähteä jonottamaan suojamaskeja sosiaalitoimistoon. 

 

4.8 Elämäni eläkevuodet – liikettä ja mielenvoimaa (2019-2021) 
 

Eläkeläiset ry on hankekumppanina Ikäinstituutin koordinoimassa Elämäni eläkevuodet – liikettä ja 

mielenvoimaa -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on tukea juuri eläkkeelle jääneitä ihmisiä 

elämänmuutokseen sopeutumisessa. Heille järjestetään valmennusta, jossa annetaan tietoa 

mahdollisuuksista pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Valmennuksen keskeiset teemat ovat 

liikunnallinen elämäntapa ja mielen hyvinvointi.  

Hankkeessa koulutetaan jo eläkkeellä olevista ihmisistä vertaisvalmentajia. Vertaisvalmentajat vetävät 

uusille eläkeläisille tarkoitettuja kahdeksan kokoontumiskerran valmennusryhmiä. Valmentajakoulutuksia 

järjestettiin viisi: Lappeenrannassa, Vantaalla, Naantalissa, Kajaanissa ja Joensuussa. Vertaisohjaajia 

koulutettiin 62 henkeä 29 yhdistyksestä. Eläkeläiset ry:stä vertaisohjaajia osallistui koulutuksiin 

kymmenestä yhdistyksestä: Tikkurilan, Hyrylän, Loimaan, Kaarinan, Paltamon, Kajaanin, Hyrynsalmen, 

Anjalankosken, Rauman ja Porin yhdistyksistä. Uusia valmennusryhmiä perustettiin toimintavuonna yksi, 

joka oli aiemmin koulutukseen osallistuneen Eläkeläiset ry:n Porvoon yhdistyksen vetämä. Ryhmän 

kokoontuminen keskeytyi koronapandemian vuoksi. 
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Muita hankekumppaneita ovat Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Sydänliitto ja Pohjois-Karjalan 

kansanterveyden keskus. Eläkeläiset ry:n koulutussuunnittelija osallistui hankkeen ohjausryhmään sekä 

huolehti hanketiedotuksesta Eläkeläiset ry:ssä. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA:n rahoittama. 

 

4.9 Verkottuvat yhdistykset -hanke  
 

Verkottuvat yhdistykset -hankkeen osana Eläkeläiset ry on rakentanut verkkosivualustan yhdistysten 

käyttöön. Alustan käyttöliittymäsuunnittelu aloitettiin syksyllä 2019. Kehitystyötä tehtiin yhdessä 

pilottiyhdistysten kanssa. Koronatilanteen takia pilotointi toteutettiin etäyhteyksin; tämä osin rajasi 

pilotointiin osallistuneiden yhdistysten määrää. 

Pilottiyhdistyksiä oli viisi kappaletta, näiden kanssa järjestettiin yhteensä 14 noin 2,5 tunnin mittaista 

koulutustilaisuutta. Kuhunkin tilaisuuteen osallistui väkeä aina ainoastaan yhdestä yhdistyksestä. 

Pilottiyhdistysten sivut julkaistiin joulukuussa 2020, ja alustan käyttöönottoa laajennetaan vuoden 2021 

aikana. 

 

5. KULTTUURI JA KOULUTUS 
 

Hyödynsimme kulttuuri- ja koulutustoiminnassa etäyhteysmahdollisuuksia lievittääksemme 

koronaeristyksen aiheuttamaa toiminnan rajoittuneisuutta ja yksinäisyyden tunnetta. Järjestimme 

jäsenistöllemme etäyhteyksien käyttökoulutusta, käynnistimme pienimuotoiset verkkokoulutukset ja 

opastimme jäsenistöä verkkoympäristössä asiointiin. Onnistuimme järjestämään keskeisimmät 

järjestöllisten aineiden koulutukset lähiopetuksena ennen koronarajoitusten alkamista sekä kesän ja syksyn 

suvantovaiheessa, ennen epidemian toisen aallon alkamista. Syyskauden kurssien osallistujamäärät rajattiin 

15 henkeen koronarajoitusten vuoksi. 

 

5.1 Kulttuuri 
 

Aikaistimme Meidän laulumme -sanoitus- ja sävellyskilpailua tuottaaksemme jäsenillemme 

toimintamahdollisuuksia kokoontumisrajoituksista riippumatta. Kannustimme jäseniämme tuottamaan 

ohjelmaa 3.11. suoratoistettuun lähetykseen, joka oli osa syksyksi suunnitellun Syystärräykset-

jäsentapahtuman korvaavaa Toimintasyksy-konseptia.  

Eläkeläinen-lehdessä, uutiskirjeessä sekä järjestön verkkosivuilla kerrottiin kattavasti Eläkeläiset ry:n ja sen 

jäsenistön kulttuuritoiminnasta. Lehdessä julkaistiin kirja-, teatteri- ja taidearvosteluja. Lehden 

Runopysäkki-palstalla julkaistiin henkilöjäsenten tuottamia runoja, joita palstanpitäjä Niina Hakalahti 

kommentoi. Jatkoimme Runopysäkki-palstalla julkaistujen runojen podcast-lähetyksiä. 

 

5.2 Kurssit  
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Järjestimme lähiopetuksena 11 valtakunnallista kurssia, jotka on tarkoitettu kaikille jäsenyhdistyksille. 

Kurssien osallistujamäärä oli 151. Alueellisia lähiopetuskursseja oli neljä ja niille osallistui 389 henkeä. 

Lisäksi järjestimme järjestön hallinnolle tarkoitetun strategiatyöpajan, johon osallistui 15 henkeä. 

Verkkokoulutuksia järjestettiin 11 ja niihin osallistui 108 henkeä.  

Valtakunnallisten kurssien aiheita olivat järjestölliset ja yhteiskunnalliset aineet sekä liikunta ja musiikki. 

Järjestöllisten aineiden koulutuksessa painottui yhdistysten taloudenhoitajille tarkoitettu sähköisen 

kirjanpidon opetus. Edunvalvontakoulutukset oli suunnattu aluejärjestöjen edustajille sekä 

vanhusneuvostojen jäsenille. Aiheita olivat vanhusneuvostoaiheiden lisäksi järjestön ikäystävällinen kunta -

kampanja, kuntavaalit, yhteistyö EETU ry:n jäsenjärjestöjen kanssa, selkokielinen viestintä sekä 

testamenttien ja edunvalvontavaltuutusten tekeminen.  

Alueellisia lähiopetuskursseja olivat kaikissa aluejärjestöissä pidetyt opintopäivät, yhdistysverstaat, 

sähköisen kirjanpito-ohjelman opetus sekä tietotekniikkaopastus. Opintopäivien pääaiheena oli järjestön 

strategiatyö. 

Jotta yhdistystoimijat pystyisivät pitämään yllä järjestötoimintaa kokoontumisrajoitusten aikana, 

verkkokoulutus painottui Microsoft TEAMS ja Jitsi Meet -etäyhteysohjelmien käytön opetukseen. Lisäksi 

verkkokursseilla opeteltiin käyttämään pilvipalvelua yhdistystoiminnan apuna. Muita verkkokursseja olivat 

taloudenhoitajille tarkoitettu ajankohtaisia taloushallinnon asioita käsittelevä kurssi sekä ”Oma historia 

talteen” -kurssi, joka oli tarkoitettu tukemaan yhdistysten historiankirjoitusta.  

Kurssien kouluttajina toimi palkkioperusteisesti henkilökunnan ulkopuolisia eri alojen kouluttajia ja 

asiantuntijoita 10 henkeä.  Myös Eläkeläiset ry:n työntekijät toimivat kurssien opettajina ja vetäjinä. 

Luettelemme kurssit ja niiden kouluttajat toimintakertomuksen liitteessä (liite 1). 

Koulutusta järjestettiin myös monikulttuurisessa toiminnassa, Liikumme tanssien -tanssiliikunnan 

hankkeessa. Näistä koulutuksista kerromme kappaleessa 4.7 ja luvussa 6. 

 

5.3 Yhteistyö Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n kanssa 
 

Eläkeläiset ry on KSL ry:n jäsen. Koulutussuunnittelija edustaa Eläkeläiset ry:tä KSL:n hallituksessa ja 

osallistuu sivistysliiton sekä sen ylläpitämän KSL-opintokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Eläkeläiset ry 

käyttää KSL:n koulutuspalveluita kursseillaan.  

Yhdistysten kerhotuki sekä Eläkeläiset ry:n järjestämien kurssien valtionapu haetaan KSL:n opintokeskuksen 

kautta. Lisäksi KSL tuotti ostopalveluna tietotekniikkakoulutusta jäsenistömme tarpeisiin. Eläkeläiset ry 

jäsenyhdistyksineen oli KSL ry:n jäsenjärjestöistä kerho- ja kurssitoiminnassa toiseksi suurin 

koulutuspalvelujen käyttäjä.  

 

5.4 Opintokerhojen ja harrastusryhmien toiminta sekä aineistot 
 

Yhdistysten ilmoitusten perusteella suurin harrastus- ja kerhoryhmä ovat liikuntakerhot, toiseksi eniten oli 

musiikin ja kädentaitojen harrastajaryhmiä. Koronapandemia on rajoittanut kerhojen kokoontumista monin 

tavoin. Varsinaisten kokoontumisrajoitusten lisäksi toimintaa on rajoittanut ikääntyneiden ihmisten 

tuntema pelko sekä se, että monissa kunnissa toimintatilat on suljettu pitkäaikaisesti.  
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KSL:n opintokerhotoiminta on supistunut kerhoille kohdennetun valtionavun lakkauttamisen jälkeen. KSL:n 

opintokerhotuen piirissä oli muun muassa yhdistysten johtokuntatyön kehittämistä opiskelevia ryhmiä sekä 

kulttuuriaktivismin kerhoja. Kestävän kehityksen tavoitetta edistävä Minun jalanjälkeni -kulttuuriaktivismin 

kerho-opintokokonaisuus on saanut yhdistysten kerhojen piirissä suurimman suosion.  

Yhdistysten käytettävissä on Eläkeläiset ry:n tuottamia opintoaineistoja, kuten yhdistystoiminnan opas ja 

liikuntahankkeessa tuotetut tasapaino- ja ikiliikuttaja -liikunta-aineistot. Yhdistyksiä on ohjattu käyttämään 

myös KSL:n tuottamia aineistoja. Suunnittelimme maksuttoman Holli-kirjanpito-ohjelman käyttöoppaan 

KSL:n tuella.  

 

5.5 Kulttuuri- ja koulutustoiminnan arviointi  
 

Kulttuuri- ja koulutustoiminta kuuluu järjestön perustehtäviin. Sen tavoitteena on tukea jäsenten 

yhteiskunnallista osallistumista sekä omaehtoista kulttuurin ja liikunnan harrastamista.  

Kurssit ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeässä asemassa. Niiden arviointia varten kurssien 

päätteeksi käytiin palautekeskustelu ja osallistujilta kerättiin kirjallinen arvio. Kurssien kehittämiseksi 

arviointikeskustelu käydään myös kurssien vetäjien kanssa. Kurssilaisilta saadun palautteen perusteella 

koulutus lisää osallistujien oman kokemuksen mukaan heidän kiinnostustaan toimintaan ja parantaa heidän 

itseluottamustaan yhdistyksen toimihenkilöinä ja harrasteryhmien vetäjinä.  

Koronan aiheuttamien rajoitusten lisäksi kurssien majoitus- ja matkakulut ovat usein esteenä eläkeläisten ja 

vähävaraisten yhdistysten koulutukseen osallistumiselle. Valtakunnallisten kurssien lisäksi pitäisi voida 

järjestää nykyistä enemmän alueellisia kursseja, jotta osallistumiskynnys madaltuisi. Verkkokurssit ovat 

nousemassa koulutuksen järjestämisvaihtoehdoksi lähiopetuskurssien rinnalle, mutta verkkokoulutuksen 

saavutettavuuskynnys on toistaiseksi liian korkea jäsenistömme enemmistölle. 

 

6. LIIKUNTA 
 

6.1 Liikumme tanssien -hanke 2018-2020   
 

Liikumme tanssien -hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen ikääntyneiden 

kuntoliikuntaa edistävä hanke. Sen tavoitteena oli lisätä iäkkäiden liikuntaa eri tanssilajien avulla. Hanke oli 

tarkoitus saada päätökseen keväällä 2020, mutta koronapandemian vuoksi avustukselle haettiin käyttöajan 

jatkoa syyskaudelle. Hanke saatettiin päätökseen vuoden loppuun mennessä, jolloin loppuraportti 

toimitettiin rahoittajalle.  

Hankkeen päätteeksi oli suunniteltu tanssipajatoiminnan juurruttamispajoja sekä yksi ohjaajakoulutus, 

mutta koronan vuoksi ne jäivät toteuttamatta. Juurruttamispajoihin tarkoitettu aineisto on toimitettu 

Aineistoa ohjaajille -sivuille, jossa se on ohjaajien saavutettavissa. Aineistosivuilla on myös videokoosteet 

hankkeessa aiemmin pidetyistä tanssipajoista. Lyhyitä videokoosteita on nähtävissä myös Eläkeläiset ry 

liikkujat -Facebook-sivulla. 

Peruuntuneen toiminnan sijasta järjestettiin seitsemän uutta tanssipajaa: Kotkassa, Turussa, Joensuussa, 

Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Pääkaupunkiseudun tanssipajat kohdennettiin enimmäkseen 
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vieraskielisille ikäihmisille. Kevään koronarajoitusten alettua Eläkeläiset ry perusti Tekemistä ja toimintaa 

arkeen-sivun, jolla julkaistiin kesätanssihaaste. Kesätanssia levitettiin myös venäjää puhuvien Eläkeläiset ry 

по-русски – iäkkäiden Facebook -ryhmässä. Tanssihaastetta jatkettiin syksyllä ja siihen vastasi yhdeksän 

ryhmää. Ryhmien tansseista kuvattu videokooste nähtiin toimintasyksyn päätteeksi striimatussa 

lähetyksessä. 

Liikumme tanssien -hankkeesta kerrottiin järjestön verkkosivuilla, Eläkeläinen -lehdessä sekä uutiskirjeessä.  

Hankekumppaneita olivat Työväen Urheiluliitto TUL, Länsi-Uusimaan tanssiopisto Hurja Piruetti ja Suomen 

Voimisteluliitto. 

 

6.2 Liikumme luonnossa -hanke 2020–2022  
 

Liikumme luonnossa -hanke toimii opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Sen yhteistyökumppanit 

ovat Työväen Urheiluliitto TUL ry, Suomen Latu ry ja Suomen Psykomotoriikkayhdistys. Hankkeen 

tavoitteena on tukea järjestömme liikuntatoimintaa ja laajentaa liikuntamuotoja sisäliikunnasta yhä 

enemmän myös ulkoliikuntaan.  

Hanke käynnistyi syksyllä toiminnan suunnittelulla yhteistyökumppaneiden ja paikallisyhdistysten jäsenistä 

koostuvan tukiryhmän kanssa. Ryhmän tarkoituksena on saada eri alueiden toimijoita mukaan 

ulkoliikunnan kehittämiseen ja olla avuksi hankkeen käynnistämisessä. Tukiryhmään osallistui kahdeksan 

henkeä eri puolilta Suomea. Tukiryhmä kokoontui etäyhteydellä pandemiatilanteen jatkumisen vuoksi.  

Yhdistyksiin lähetettiin Webropol-kyselylomake, jolla selvitettiin jäsenistön ulkoliikuntaan liittyviä tarpeita 

ja toiveita. Samalla tiedotettiin hanketoiminnasta. Kyselyn tulokset ovat nähtävissä järjestön kotisivuille 

perustetuilla Liikumme luonnossa -hankkeen sivuilla.  

Hankkeessa kannustettiin jäsenistöä jatkamaan Liikumme tanssien -hankkeessa tuotettua kesätanssia 

ulkoilun yhteydessä. Yhteistyössä Suomen Psykomotoriikkayhdistyksen kanssa tuotettiin kotisivuilta 

katsottavia videoita, jotka sisältävät virikkeitä luontoliikuntaan sekä yksin että ryhmässä.  Keravan 

Eläkeläiset ry osallistui videokuvauksiin. Hankkeessa suunniteltiin kevätkauden 2021 alussa yhdistysten 

käyttöön tulevat luontoliikunnan korttisarja sekä liikuntavihko. 

Tiedotimme hanketoiminnasta sekä yhteistyökumppanien järjestämästä toiminnasta Eläkeläinen-lehdessä, 

uutiskirjeessä, liikuntavastaavien verkostossa, kotisivuilla sekä Eläkeläiset ry:n liikkujien Facebook-sivulla.  

 

7 VIESTINTÄ  
 

Viestintä ja tiedottaminen kuuluvat tiedottajan vastuualueeseen, hallituksen ja toiminnanjohtajan 

alaisuudessa.  Viestintää ja tiedotusta suunnitellaan viestintäryhmässä, jonka jäseniä ovat 

toiminnanjohtaja, aluetyön suunnittelija ja tiedottaja 

Sisäisessä viestinnässä kaikilla työntekijöillä on tärkeä rooli. Ulkoista viestintää on aktiivisesti toteutettu 

toiminnan eri alueilla, mm. monikulttuurisessa toiminnassa ja liikunnassa. Järjestön sisäisen viestinnän 

keskeistä osaa, yhdistyskirjeitä, käsitellään myös toimintakertomuksen luvussa 4 Järjestötyö ja toiminnan 

ohjaus. 

Tiedotus koronaepidemian vaikutuksista 
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Maan hallitus antoi 12.3. ensimmäiset suosituksensa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Eläkeläiset 

ry:n hallitus päätti järjestön tapahtumien perumisesta 13.3. Samana päivänä lähetettiin Eläkeläinen-lehden 

uutiskirje, jossa tiedotettiin tilanteesta. 

Yhdistyskirje 26.3. lähetettiin kirjepostin lisäksi sähköisenä kaikille niille yhdistyksille, jotka olivat 

ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Tätä käytäntöä jatkettiin vuoden loppuun saakka. 26.3. kirjeessä oli 

ensimmäinen kooste siitä, miten koronavirustilanne vaikutti järjestömme ja sen jäsenistön toimintaan.  

26.5. lähetettiin sähköinen jäsenkirje kaikille yli kolmelle tuhannelle jäsenelle, jotka olivat ilmoittaneet 

sähköpostiosoitteensa. Sama toiminnanjohtajan viesti julkaistiin myös Eläkeläinen-lehdessä numero 3. 

Toinen ylimääräinen jäsenkirje toimitettiin syyskuussa Eläkeläinen -lehden välissä. 

Tietoa koronaepidemian vaikutuksista päivitettiin kotisivulle ja jaettiin kaikissa muissakin 

viestintäkanavissa.  

Eläkeläinen-lehti 

Jäsenlehti Eläkeläistä julkaistiin kuusi numeroa, keskimäärin 44-sivuisena tabloidina.  Lehti jaettiin postitse 

järjestön jäsenille sekä erikseen tilauksen tehneille yksittäisille henkilöille ja yhteisöille. Useat 

paikallisyhdistykset jakoivat lehteä tapahtumissaan. 

Osana jäsenhankintakampanjaa lehden numeroa 1 toimitettiin nippuina sitä tilanneille yhdistyksille. 

Numeron 2 kanssa oli tarkoitus menetellä samoin, mutta suunnitelma muuttui koronaepidemian myötä. 

Alkuvuodesta tilatut jäsenkampanjaniput jaettiin syksyllä (lehden numero 5), mutta 

jäsenhankintakampanjaa ei silloinkaan pystytty jatkamaan alun perin suunnitellussa muodossa.   

Lehden tuorein numero sekä vuosikerrat vuodesta 2009 lähtien ovat myös verkossa näköislehtinä maksutta 

luettavissa Lehtiluukku-palvelussa. Eläkeläinen on mukana myös Näkövammaisten Keskusliiton 

ylläpitämässä Luetus-palvelussa. 

Eläkeläinen-lehden tavoite oli ennallaan: tarjota eläkeläislukijoille tarpeellinen ja kiinnostava lukuelämys ja 

tukea myönteistä ikäidentiteettiä. Lehden päätoimittaja ja pääkirjoitustoimittaja on järjestön 

toiminnanjohtaja. Lehden kokoamisesta ja taitosta vastasi järjestön tiedottaja yhteistyössä graafinen 

suunnittelija Tuomas Nikulinin kanssa. 

Eläkeläinen-lehden sähköistä uutiskirjettä julkaistiin kuukausittain, heinäkuuta lukuun ottamatta. 

Uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi ennen kaikkea uusien jäsenten myötä niin, että toimintavuoden lopussa 

tilaajia oli liki tuhat. 

Verkkosivut ja sosiaalinen media  

Eläkeläiset ry:n kotisivujen (elakelaiset.fi) Ajankohtaista-osiossa julkaistiin vuoden aikana 110 juttua ja 

tiedotetta järjestön toiminnasta, kannanotoista, tapahtumista, blogikirjoituksista ja muista 

järjestötoimintaa ja ikäihmisten elämään liittyvistä aiheista. Sivujen kävijämäärä oli vuoden aikana noin 40 

tuhatta. 

Blogimme Kirjeitä mummolasta -, Kävelypässit- ja Runopysäkki jatkoivat aktiivisesti. Runoradio-podcastin 

uusien äänitysten tekeminen sen sijaan jatkui vasta syksyllä, jolloin julkaistiin kaksi uutta jaksoa. 

Eläkeläiset ry:n Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä julkaistiin toimintavuoden aikana ajankohtaista 

aineistoa.  

Arvio viestinnästä ja tiedotuksesta 
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Eläkeläinen-lehden teemoja ja sisältöä muokattiin joustavasti ja hyvässä yhteistyössä lehden avustajien 

kanssa alkuperäisistä suunnitelmista koronapandemian iskettyä maaliskuussa. 

Uutiskirjeen avaus- ja klikkaussuhteet ovat edelleen olleet hyvällä tasolla.  

Kotisivujen niin käyttäjä- kuin istuntomäärissäkin koettiin vajaan kymmenen prosentin lasku edellisvuoteen 

verrattuna. Aleneva trendi olisi helposti laitettavissa koronapoikkeustilan aiheuttaman yleisen 

toimintanotkahduksen piikkiin, mutta toisaalta voisi pohtia, eikö lähikokoontumisten puute pikemminkin 

lisäisi verkossa olevan aineiston kysyntää. Tutkittua ja pohdittua tietoa tästä ei ole. Kotisivujen sisältöjä ja 

palveluita (mm. sähköisiä lomakkeita) on kuitenkin edelleen lisätty ja kehitetty. Kevätkauden 

koronaeristyksen aikana sivuille koottiin Tekemistä mielelle ja keholle -työryhmän toimesta mielenkiintoista 

ja aktivoivaa materiaalia eri elämän alueilta (ks. luku 6.1.) 

 

8. TALOUS 
 

Eläkeläiset ry:n vuoden 2020 taloutta leimasi koronapandemia. Järjestön omistaman lomakeskus 

Kuntorannan sulkeminen koronan vuoksi ja lomakeskuksen omistusjärjestelyt heikensivät taloutta 

voimakkaasti. Paikallistoiminnan seisahtuminen ja lähitilaisuuksien ja koulutusten peruminen ja osittain 

korvaaminen etä- ja verkkotilaisuuksilla vähensivät huomattavasti matkakuluja ja muita toimintakuluja. 

Koronan vaikutuksesta suuri osa toimintatonneista siirtyi seuraavalle vuodelle. Oma varainhankinta jäi 

tavoitteesta. 

Vuonna 2020 Eläkeläiset ry:n kokonaistulorahoitus oli 1.215 tuhatta euroa (edellisenä vuonna 1.571 tuhatta 

euroa) ja kokonaiskulut olivat 1.789 tuhatta euroa (edellisenä vuonna 1.517 t euroa). 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoitti järjestön toimintaa seuraavasti: 



 

19 
 

 

Myönnetyt avustukset vuodelle 2020 yhteensä 740 tuhatta euroa. STEAn yleis-, kohde- ja hankeavustuksien 

osuus järjestön kokonaistuotoista oli vuonna 2020 60 % (vuonna 2019 47 %, vuonna 2018 62 %). 

Kohdeavustuksista jäsenjärjestöavustusta Ak4 (toimintatonni) saimme eteenpäin jaettavaksi 50 tuhatta 

euroa. Toimintatonnihakemuksia saimme paikallisyhdistyksiltä ja aluejärjestöiltä 101 kappaletta ja 

avustuksia myönnettiin yhteensä 84 yhdistykselle. Avustuksia käytettiin vuonna 2020 yhteensä 28.625,70 

euroa, jakaantuen siten, että vuoden 2019 avustuksia näistä oli 3.169,08 euroa ja vuoden 2020 avustuksia 

25.456,62 euroa. Vuoden 2020 avustuksia siirrettiin käytettäväksi vuodelle 2021 yhteensä 25.543,38 euroa 

(43 kpl.). 

Vuonna 2020 järjestöllä oli kaksi projektiavusta, joiden käyttötarkoitus oli;  

1. työttömien nuorten/osatyökykyisten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin 

2. jäsenrekisteriohjelmiston hankinta- ja koulutuskuluihin sekä jäsenjärjestöjen uuden 

kotisivupalvelun toteuttamiseen. 

Molemmat projektit jatkuvat vielä vuoden 2021. 

Varainhankinnassa järjestö hoitaa keskitetysti jäsenmaksuhallinnon. Eläkeläiset ry ylläpitää jäsenrekisteriä 

tietosuoja-asetuksen mukaisesti, lähettää laskut jäsenmaksujen suoritusta varten, pitää kirjaa maksetuista 

ja maksamattomista jäsenmaksuista sekä tilittää maksuosuudet yhdistyksille ja aluejärjestöille. 

Henkilöjäsenen jäsenmaksu oli 18 euroa, paikallisyhdistyksien ja aluejärjestöjen 

yhteisökannatusjäsenmaksu oli 40 euroa ja Eläkeläiset ry:n yhteisökannatusjäsenmaksu oli 300 euroa. 

Jäsenmaksulaskuja lähetettiin yhteismäärältään 347 tuhatta euroa, josta järjestö hyvitti 24 tuhatta euroa ja 

joutui kirjaamaan maksamattomia jäsenmaksuja luottotappioksi 37 tuhatta euroa. Nettotuoton 

yhteenlaskettu tulos oli 185 tuhatta euroa. Vuonna 2019 se oli 195 t euroa. 
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Varainhankinnan tuotot koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista ja jäsenten lahjoituksista. Järjestöllä oli 

vuonna 2020 voimassa rahankeräyslupa, jonka tuotot jäivät alhaisiksi; 500 euroa. Rahankeräyslupa 

RA/2019/1047 päättyy 31.12.2021. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnassa järjestön kirjanpidollinen tulos oli voimakkaasti alijäämäinen, 634 tuhatta 

euroa. Järjestölle maksettiin osinkotuottoja yhteensä 3.722 euroa. Järjestö myi omistamansa viisi 

Varkauden osakehuoneistoa, joista saatu velaton myyntituotto oli 76 tuhatta euroa. Osakehuoneistojen 

myynnin nettotuotot vähennettynä osakehuoneistojen tasearvosta tuotti kirjanpidollista tappiota 49 t 

euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tappiota lisäsi myös Kuntorannan myynti ja järjestön hallituksen 

päättämien tasearvojen alaskirjaukset yhteisarvolla 547 t euroa. 

Kuva järjestön tulorahoituksesta vuonna 2020 ja 2019 
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Järjestön toiminta toteutui muutamaa isoa poikkeusta lukuun ottamatta hyväksyttyjen suunnitelmien 

mukaisesti.  Hallitus seurasi järjestön talouden toteutumista suunnitelmallisesti talousraporttien pohjalta.  

Järjestön varsinaisen toiminnan tuotot olivat 283 t euroa (vuonna 2019 ne olivat 369 t euroa); laskua 

edelliseen vuoteen 23,4 %. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 993 t euroa (vuonna 2019 ne olivat 1.201 t 

euroa); laskua edelliseen vuoteen 17,3 %. Muutos henkilöstökuluissa, -34 t euroa eli laskua 6 % ja muiden 

kulujen osalta laskua 165 t euroa, eli 27,3 %. 

Varainhankinnan nettotulos laski 49 t euroa eli 19,6 % ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotulos kääntyi 

alijäämäiseksi 634 t euroa. 

Tulos verrattuna talousarvioon 

Järjestön tilinpäätös 2020 on alijäämäinen 574 t euroa (Vuonna 2019 ylijäämäinen 54 t €). Järjestön 

tarkistetun talousarvion mukainen tulos vuodelle 2020 oli 50 t euroa alijäämäinen. Tulos heikkeni 

talousarvioennusteesta Kuntorannan osittaisen myyntisaatavien ja pääomaehtoisien lainojen 

alaskirjauksien johdosta. 
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Järjestön varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut alittivat talousarvion. Tuottoalitus oli 27 tuhatta euroa ja 

kulualitus noin 114 tuhatta euroa. Talousarvion mukainen varsinaisen toiminnan tulos oli 796 tuhatta euroa 

alijäämäinen ja tilinpäätöksen 711 tuhatta euroa alijäämäinen. Lukujen erotus 85 tuhatta euroa.  

Varainhankinnan tulos alitti talousarvion; alitus 23 t euroa. 

Järjestön maksuvalmius on ollut edelleen erittäin heikko kuluvan tilikauden aikana. Maksuvalmiutta on 

tuettu pankkilainaa lisäämällä ja sijoitusomaisuuden myynnillä. Järjestö on kiinnittänyt erityistä tarkkuutta 

talouteen ja tehnyt lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmia ja toimintoja talouden tasapainottamiseen. 

Yleisavustettavilla toiminnoilla työskentelevä henkilökunta vaihtoi lomarahansa vapaaksi ja näin tuki 

järjestön heikkoa kassatilannetta. 

 

8.1 Lomakeskus Kuntoranta 
 

Järjestön omistama Varkaudessa sijaitseva lomakeskus Kuntoranta suljettiin maaliskuun puolivälissä 2020 

Suomeen levinneen koronapandemian vuoksi. Liiketoimintaa harjoittaneella yhtiöllä Kuntoranta Oy:llä ei 

pitkään jatkuneiden tappioiden vuoksi ollut edellytyksiä kattaa kiinteistöjen kuluja, joista merkittävimpinä 

kylpylän lämmitys, sähkö ja korkea kiinteistövero. Tappiollisen liiketoiminnan vuoksi yhtiö ei myöskään 

hakemuksista huolimatta saanut valtiolta koronatukia.  

Kuntorannan kustannukset kasautuivat keväällä nopeasti ja kiinteistöjen omistajana järjestö vastasi niistä 

viime kädessä. Järjestön hallitus etsi eri keinoja kriisin ratkaisemiseksi ja kustannusten katkaisemiseksi. 

Myyntineuvotteluja käytiin useiden tahojen kanssa, mutta yhtään tarjousta ei saatu. Kesäkuussa päästiin 

lopulta ratkaisuun Jarmo Ikäheimosen kanssa, jossa kiinteistöt ja liiketoiminta myytiin uudelle 

yhteisyritykselle. Eläkeläiset ry jäi yhtiössä vähemmistöosakkaaksi. 
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Omistuksen uudelleen järjestely oli Eläkeläiset ry:lle taloudellisesti erittäin raskas, mutta perusteltu 

liiketoiminnan edellytysten, kustannustaakan jakamisen ja tulevaisuuden riskien hallinnan näkökulmasta. 

Järjestö sijoitti yhteisyritykseen 40 tuhatta euroa ja lainasi 85 tuhatta euroa kiinteistöjen kulujen 

kattamiseen. Kuntorannan vuosien mittaan kertyneet vanhat saatavat 525 tuhatta mitätöitiin. Lisäksi 

järjestö maksoi yhtiön 110 tuhannen euron limiittivelan, joka vapautti myyntiin järjestön Varkaudessa 

omistamansa viisi asuntoa. 

Järjestelyllä saatiin liiketoiminta käynnistettyä uudelleen kesäkuun lopussa ja katkaistua kiinteistökulujen 

kasautuminen viime kädessä järjestölle. Pandemian oloissa liiketoimintaa ei kuitenkaan saatu vuonna 2020 

kannattavaksi. Helmikuussa 2021 yhteiskunnan rajoitustoimien jatkuessa liiketoiminnalle ei enää ollut 

edellytyksiä. Edessä oli yrityssaneeraus tai konkurssi. Yhtiön hallitus päätti käyttää jäljellä olevat varat 

kiinteistöjen ylläpitoon. 

Maaliskuussa 2021 järjestö sopi ratkaisusta, jossa Eläkeläiset ry myi koko jäljellä olevan omistuksensa 

nimellistä korvausta vastaan Jarmo Ikäheimosen yhtiölle Saimaan majoitus Oy:lle. Samalla sovittiin 

maksuaikataulusta järjestön saataville, joita on yhteensä 280 tuhatta. Saatavat ovat erittäin epävarmoja ja 

edellyttävät kannattavaa liiketoimintaa. Uuden omistajan vastuulle jäi järjestellä liiketoiminta ja arvioida 

edellytykset sen uudelleen käynnistämiselle. 

Kuntorannan myynti toteutti Eläkeläiset ry:n pitkäaikaisen tavoitteen irtautua lomakeskuksen omistuksesta. 

Myynnin jälkeen Eläkeläiset ry:n ei enää tarvitse käyttää taloudellisia eikä henkilöresursseja lomakeskuksen 

tukemiseen. Resurssit voidaan käyttää ydintehtäviin eli järjestötoimintaan ja edunvalvontaan. 

 

8.2. Talouden näkymät vuodelle 2021 ja eteenpäin 
 

Vuoden 2021 osalta Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut järjestölle yleisavustuksen, 

jäsenjärjestöavustuksen ja monikulttuuriseen toimintaan kohdennetun avustuksen samansuuruisina kuin 

vuodelle 2020. Yleisavustus 570 tuhatta euroa, jäsenjärjestöavustus 50 tuhatta euroa ja järjestön 

kohdennettuun monikulttuurisuus -toiminnan avustus 80 tuhatta euroa. 

Vuosi 2021 ja sitä seuraavat vuodet tulevat eroamaan vuodesta 2020 niin koronatilanteen kuin talouden 

kehityksen suhteen. Tulevina vuosina järjestön taloutta joudutaan suunnittelemaan erityisen tarkasti, niin 

henkilöstökulujen kuin toimintamenojen osalta. Hallitus päätti talouden tasapainottamisen suunnitelmasta 

joulukuussa 2020. Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee yhdellä vuonna 2022 tapahtuvan eläköitymisen 

seurauksena. Jäsenmaksutulojen laskun vuoksi hallitus esittää vuoden 2021 edustajakokoukselle 

jäsenmaksun korotusta.  

Tulevaisuudessa on varauduttava STEA-rahoituksen muutoksiin veikkausvoittovarojen laskiessa ja sääntelyä 

uudistettaessa. Kustannustehokkuutta voidaan hakea digitalisaatiosta ja laajemmasta yhteistyöstä muiden 

järjestöjen kanssa. Ennustettujen tulojen heikko kehitys edellyttää tulojen ja menojen vahvaa 

tasapainotusta, jotta talouden epätasapaino ei jatka kasvua. Yksittäisiä hankerahoituksella tuettujen 

toimintojen talousrakennetta tukee se, että taseeseen puskuroituja käyttämättömiä avustuksia voidaan 

käyttää myös tulevina vuosina. 

 

9. LIITTEET 
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Liite 1 Kurssien henkilökunnan ulkopuoliset kouluttajat  
 

Kouluttaja, tehtävänimike   Kurssi 

Fred Maarit, digiopastajien kouluttaja, opastaja vertaiskoulutus, nettiopastus 

Halmela Sirpa, kirjanpidon ja taloushallinnon kouluttaja talouskoulutus 

Hänninen Marjo, matkavastaavien vertaisohjaaja matkavastaavakoulutus 

Jalonen Aarno, vertaisopastaja  vertaisopastus 

Kivistö Kalevi, asiantuntija   hallinnon koulutus 

Koski Anitta, kirjanpidon ja taloushallinnon kouluttaja taloudenhoidon koulutus 

Krekola Antero, asiantuntija   ikääntymispolitiikan koulutus 

Majava Aino, toiminnanjohtaja / Solaris-lomat matkavastaavien kurssi 

Malinen Sauli, musiikkikouluttaja  musiikkikurssi 

Niva Sini, asiamies / Yrjö Sirolan säätiö  ikääntymispolitiikan koulutus 

Pitkä-Liukkonen, Hannele, liikunnanohjaaja  liikuntakurssi 

Ristamäki Sari, päätoimittaja   yhdistysviestinnän kurssi 

Rämet Kaisu, taloudenhoidon vertaiskouluttaja talouskoulutus  

Sepp Ahti, musiikkikouluttaja   musiikkikurssi 

 

Valtakunnalliset lähiopetuskurssit 

Yhdistystoiminnan peruskurssi 24.-28.2. (4 vrk) 

Taloudenhoidon peruskurssi 24.-28.2. (4 vrk) 

Musiikkikurssi 27.2.-2.3. (4 vrk) 

Liikuntakurssi 2.-6.3. (4 vrk) 

Hallinnon strategiaseminaari 13.3.  

Yhdistystoiminnan jatkokurssi 14.-18.9. (4 vrk) 

Taloudenhoidon jatkokurssi 14.-18.9. (4 vrk) 

Matkavastaavien peruskurssi 28.9.-2.10. (4 vrk) 

Aluejärjestöjen neuvottelupäivät 5.-7.10. (3 vrk) 

Ikääntymispolitiikan opintopäivät 7.-9.10. (2 vrk) 

Yhdistysviestinnän kurssi 12.-16.10. (4 vrk) 

Musiikkikurssi 22.-26.10. (4 vrk) 
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Alueelliset kurssit 

Alueelliset opintopäivät kaikissa aluejärjestöissä 29.1.-28.2. 

Tietotekniikan vertaisopastus, Nokia 12.2. 

Kirjanpidon ja Holli-ohjelman opastus 27.1.-23.2. 

Yhdistysverstaat 29.1.-29.5. 

 

Verkkokoulutukset 

Etäyhteysohjelmat (Microsoft TEAMS ja Jitsi Meet) 6 koulutusta, 12.5.-8.6. 

Oma historia talteen 20.5. 

Etäyhteydet ja pilvipalvelut yhdistystoiminnan apuna, 3 koulutusta, 29.9.-17.12. 

Taloushallinnon kurssi 19.11 ja 25.11.  
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Liite 2 Lausunnot ja kannanotot vuonna 2020 
 

Eläkeläiset ry:n lausunnot ja kannanotot: 

12.8. Oulu liittyy ikäystävällisten kuntien verkostoon – eläkeläisyhdistyksen aloite tuotti tulosta 

21.8. Valtuusto: Vanhusten oikeus sosiaalisiin kontakteihin turvattava 

25.9. Martti Korhonen: ”Koronakriisiä ei saa päästää runtelemaan hyvinvointipalveluita” 

22.09. hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi 

lainsäädännöksi (yhteinen lausunto EKL:n kanssa) 

30.10. Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä perustettu 

4.11. Kivistö: Kuntatason päätöksillä kasvava merkitys eläkeläisille 

6.11. Jan Koskimies: ”Eläkeläiset ry:llä on digitalisaatiossa ´hybridistrategia´” 

3.12.  Tampereen kotihoitajien pysäköintitunnus on vuoden ikäystävällinen teko 

10.12. Eläkeläiset ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 

vanhusasiavaltuutetusta 

 

EETU ry:n lausunnot ja kannanotot: 

10.2. Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista sosiaali- ja 

terveysministeriölle 

1.4.  Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveysministeriölle 

7.5.  Kannanotto: EETU vaatii nopeasti selkeää ohjeistusta ikääntyneille 

3.6.  Kannanotto: Yhdistyslain poikkeuslakia jatkettava vuoden 2020 loppuun 

18.6. Lausunto koskien Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 sosiaali- ja terveysministeriölle 

22.6. Lausunto koskien Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön 

uudistamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle 

1.10.  Kannanotto: Ikääntyneet vahvasti mukaan Sote-uudistukseen 

9.10.  Kannanotto vuoden 2021 talousarvioesitykseen sekä lainsäädäntöön eduskuntaryhmille 

15.10. Lausunto koskien televisio- ja radiolähetyspalveluista liikenne- ja viestintävirastolle 

26.11. Kannanotto: Ikääntyvien influenssarokotukset Suomessa 
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Liite 3 Ikäystävällinen kunta -kampanja 
 

Eläkeläiset ry:n kampanjassa on vuodesta 2019 alkaen kannustettu jäsenyhdistyksiä etsimään kuntien 

ikäystävällisiä tekoja. Vuoden ikäystävällinen teko on palkittu joulukuussa. 

Eläkeläiset ry on kannustanut jäsenyhdistyksiään tekemään ja edistämään kuntien liittymistä WHO:n 

ikäystävällisten kuntien verkostoon. Aloitteita on tehty ainakin 20 kunnassa, kuntalaisaloitteina tai 

valtuustoaloitteina.  

 

Ikäystävällinen teko -tunnustus 

2019 Rautalampi (liikuntapalvelut) 

2020 Tampere (kotihoidon pysäköinti) 

 

WHO:n ikäystävällisten kuntien verkosto (Age Friendly Cities and Communities) 

Listassa Eläkeläiset ry:n piiristä lähteneet aloitteet on merkitty tähdellä (*) 

Verkostoon hyväksytyt kunnat: 

Tampere 2012  

Turku 2019  

Kerava 2020 (*) 

Kunnat, joissa tehty päätös liittyä verkostoon: 

Vaasa 2019 (*) 

Oulu 2020 (*) 

Raahe 2020 (*) 

Lieksa 2020 (*) 

Eläkeläiset ry:n piiristä tehty aloite, mutta kunnassa päätetty olla liittymättä: 

Päätös vuonna 2020: Helsinki, Keitele, Lapinlahti, Lohja, Valkeakoski,  

Eläkeläiset ry:n piiristä tehty aloite, mutta asian käsittely on kesken:  

Espoo, Hämeenkyrö, Kaarina, Kajaani, Lempäälä, Nokia, Raisio, Rovaniemi, Sastamala, Utajärvi, Ylöjärvi 
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Liite 4 Luottamushallinto ja henkilökunta 
 

Eläkeläiset ry:n hallitus 2018–2021 

Puheenjohtaja  

Martti Korhonen, Jokilaaksojen Aluejärjestö, Oulun Työväen Eläkeläiset 

Varapuheenjohtaja  

Marja Leena Makkonen, Keski-Suomen Aluejärjestö, Jyväskylän Eläkeläiset 

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 

Sirkka Kuivala, Helsinki, Kontulan Eläkeläiset – Aimo Röpetti, Kaakkois-Suomi, Lauritsalan Eläkeläiset 

Antti Holopainen, Etelä-Häme, Lahden Eläkeläiset –Heikki Mäkinen, Uusimaa, Klaukkalan Eläkeläiset 

Maija-Liisa Ekorre, Lappi, Tervolan Eläkeläiset –Paavo Tihinen Jokilaaksot, Pudasjärven Eläkeläiset 

Antero Kyllönen, Kainuu, Kajaanin Eläkeläiset – Matti Ruokolainen, Pohjois-Karjala, Lieksan Seudun 

Eläkeläiset 

Pauli Liekari, Satakunta, Rauman Eläkeläiset –Seija Tikkanen, Pohjanmaa, Himangan Eläkeläiset 

Maire Kauhanen, Pirkanmaa, Tampereen Eläkeläiset –Raija Raittio, Varsinais-Suomi, Kaarinan Eläkeläiset 

Eläkeläiset ry:n valtuusto 2018–2021 

Puheenjohtaja 

Kalevi Kivistö, Uusimaa, Viherlaakson-Karakallion Eläkeläiset 

Varapuheenjohtaja 

Mervi Höylä, Savo, Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset 

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä aluejärjestöittäin 

JOKILAAKSOT 

Hilkka Tihinen, Pudasjärven Eläkeläiset – Sirkka Kankaala, Raahen Eläkeläiset 

Kauno Moilanen, Kuusamon Eläkeläiset – Leena Rantala, Pudasjärven Eläkeläiset 

Hilkka Myllykangas, Oulun Työväen Eläkeläiset – Liisa Hirvasniemi, Kiimingin Eläkeläiset 

Lahja Hanhela, Kiimingin Eläkeläiset – Terttu Taajoranta, Oulun Työväen Eläkeläiset 

Viljo Lehmusketo, Raahen Eläkeläiset – Pentti Kyyhkynen, Kuusamon Eläkeläiset 

UUSIMAA 

Vappu Miinalainen, Lohjan Seudun Eläkeläiset – Tuula Saastamoinen, Rajakylä-Länsimäen Eläkeläiset 

Simo Hyökki, Hyrylän Eläkeläiset – Tapio Ruuskanen, Porvoon Eläkeläiset 

Tuula Kivijärvi, Etelä-Vantaan Eläkeläiset – Matti Savolainen, Tikkurilan Eläkeläiset 

Esa Vepsäläinen, Karkkilan Eläkeläiset – Kaisa Mäkinen, Keravan Eläkeläiset 

LAPPI 

Voitto Vaattovaara, Kolarin Eläkeläiset – Veikko Rautio, Aavasaksan Eläkeläiset 

Maisa Lahnajärvi, Kemin Eläkeläiset – Tapani Silventoinen, Ivalon Eläkeläiset 

Kyllikki Vilander, Rovaniemen Eläkeläiset – Kari Yliaska, Sodankylä 

PIRKANMAA 

Vilho Ponkiniemi, Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset – Seppo Martikainen, Valkeakosken Eläkeläiset 

Ilkka Kotiranta, Nokian Eläkeläiset – Kosti Mantonen, Ylöjärven Eläkeläiset 

Marja-Liisa Salminen, Lempäälän Eläkeläiset – Elisa Nordberg, Tampereen Eläkeläiset 
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SAVO 

Kalevi Tuovinen, Sonkajärven Eläkeläiset – Sirkka Jeulonen, Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset 

Pirjo Rönkkö, Iisalmen Eläkeläiset – Hannu Hyvärinen, Tuusniemen Eläkeläiset 

Sirpa Rossi, Varkauden Eläkeläiset – Väinö Heiskanen, Suonenjoen Eläkeläiset 

KAINUU 

Arja Jauhiainen, Paltamon Eläkeläiset – Tauno Juppi, Kajaanin Eläkeläiset 

Matti Ryynänen, Kuhmon Eläkeläiset – Tuula Heikkinen, Suomussalmen Eläkeläiset 

SATAKUNTA 

Terttu Viinamäki, Nakkilan Eläkeläiset – Keijo Järvenpää, Huittisten Seudun Eläkeläiset 

Matti Mesiniemi, Kankaanpään Eläkeläiset – Jouko Vuohiniemi, Ulvilan Eläkeläiset 

Tuula Telin, Porin Eläkeläiset – Antti Piittala, Kankaanpään Eläkeläiset 

KESKI-SUOMI 

Jorma Muhonen, Jyväskylän Eläkeläiset – Seppo Rimpi, Muuramen Eläkeläiset 

Tuula Nieminen, Laukaan Eläkeläiset – Matti Pöppönen, Vaajakosken Eläkeläiset 

Väinö Aho, Pihtiputaan Eläkeläiset – Kaarin Oikari, Säynätsalon Eläkeläiset 

HELSINKI 

Mirja Arajärvi, Kallion-Vallilan Eläkeläiset – Eija Loukoila, Vartiokylän Eläkeläiset 

Marja-Liisa Suuronen, Pihlajamäki-Pihlajiston Eläkeläiset – Olli Salin, Kallion-Vallilan Eläkeläiset 

POHJANMAA 

Henrik Fågelbärj, Vasabygdens Pensionärer – Irmeli Mandell, Vaasan Eläkeläiset 

Eeva-Liisa Paavola, Lapuan Eläkeläiset – Anita Peltola, Jurvan Eläkeläiset 

VARSINAIS-SUOMI 

Aarre Lehtonen, Raision Seudun Eläkeläiset – Raija Alanko, Uudenkaupungin Eläkeläiset 

Eira Nurmi, Kaarinan Eläkeläiset – Ari Löytömäki, Loimaan Eläkeläiset 

ETELÄ-HÄME 

Sirkka Toivonen, Lopen Eläkeläiset – Tuula Maaniittu, Hämeenlinnan Eläkeläiset 

Hely Alakokkare, Heinolan Eläkeläiset – Pasi Rytkönen, Salpakankaan Eläkeläiset 

POHJOIS-KARJALA 

Eeva Surakka, Joensuun Eläkeläiset – Urho Peltonen, Joensuun Eläkeläiset 

Viljo Pulkkinen, Lieksan Seudun Eläkeläiset – Eila Jussila, Nurmeksen Eläkeläiset 

KAAKKOIS-SUOMI 

Taisto Leinonen, Anjalankosken Eläkeläiset – Seppo Sinisalo, Pyhtään Eläkeläiset 

Anneli Haimakainen, Imatran Eläkeläiset – Osmo Kontinen, Lauritsalan Eläkeläiset 

Eläkeläiset ry:n toimiston henkilökunta 

Anna Autio jäsenvastaava, Heli Grönroos henkilöstö- ja talousvastaava, Marja-Liisa Hirn jäsenvastaavan 

sijaisuus 10.4. asti, Tarja Hovi toimistotyöntekijä 30.9. asti, Anna Eskola aluetyön suunnittelija, Jan 

Koskimies toiminnanjohtaja, Jukka Mustakallio toimistoassistentti 2.11. alkaen, Anu Mäki 

järjestösuunnittelija, Tiina Rajala koulutussuunnittelija, Eva Rönkkö monikulttuurisuustyön suunnittelija, 

Tuomas Talvila tiedottaja. 
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Liite 5 Toimintatilastot 2020 
 

yhdistykset     

Vastanneita yhdistyksiä   122 

Yhdistyksiä kaikkiaan   204 

Yhdistysten jäsenmäärä   18 934 

joista uusia jäseniä   878 

naisten osuus    61 % 

miesten osuus    39 % 

yhdistysten toiminta    

vapaaehtoisten lukumäärä   2 966 

harrastusryhmien lukumäärä   566 

harrastusryhmien kokoontumisia  3 970 

kerhotapaamisten lukumäärä  2 608 

kerhojen osallistuneiden käyntikerrat  68 026 

vanhusten virkistys/avustuskerrat  1 228 

toiminnalla tavoitettujen vanhusten määrä  5 252 

matkojen/retkien lukumäärä   226 

matkoille/retkille osallistuneet  5 199 

monikulttuurisiin tilaisuuksiin osallistuneet  386 

Edunvalvonta     

yhdistysten kuntiin tekemät aloitteet  57 

Eläkeläiset ry:n valtuustolle tehdyt aloitteet  58 

vanhusneuvostojen jäseniä   209  

Tiedotus     

lehden lukijamäärä   n. 20 000 

uutiskirjeen tilaajamäärä   994 

sähköisen jäsenkirjeen vastaanottajat  3 374 

järjestön kotisivujen kävijämäärä  38 000 

yhdistysten kotisivujen lukumäärä  86 
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