HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
1. YLEISTÄ
1.1 Piirin tarkoitus on
- toimia jäsenyhdistyksiensä ja liiton yhdyssiteenä
- tukea jäsenyhdistyksiensä toimintaa
- toimia ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa
muihin eläkeläisjärjestöihin
- olla puolueisiin kuulumaton
- noudattaa liiton hyväksymiä arvoja
1.2 Toimintavuosi 2023
Vuosi 2023 on Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n 43. toimintavuosi.
Liiton vuosien 2020–2023 toimintastrategian teemana on Rohkeasti tulevaisuuteen.
Strategiassa on kuusi tavoitetta, jotka piirin ja yhdistyksien tulee toiminnassaan ”jalkauttaa”
konkretian tasolle:
- estetään jäsenmäärän väheneminen ja saadaan jäsenmäärä kasvuun
- toimitaan jäsenlähtöisesti, modernisti ja muutoskyvykkäästi
- ollaan edelläkävijöitä digitaalisessa toiminnassa ja lisätään digiosaamista
- tehdään vaikuttavaa edunvalvontaa ja lisätään senioritoiminnan näkyvyyttä
- lisätään sosiaalista turvallisuutta ja lähimmäistukea
- vakaa talous mahdollistaa toiminnan ja sen laajentamisen.
Piirin toimintaan vaikuttaa lisäksi vuonna 2022 työskennellyt piirihallituksen jäsenistä
koostunut ja järjestöpäällikkö Pia Nymanin vetämä ”Senioriverstas -työryhmä. Ryhmän
keskeinen tehtävä oli uudistaa tekemisen tapoja ja keventää hallintoa.
2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1 Piirikokoukset
Kevätkokous pidetään 24.3.2023, järjestäjänä Koillis-Helsingin seniorit ry. Syyskokous
pidetään 17.11.2023, järjestäjänä Käpylän seniorit ry. Kevätkokous järjestetään ilman
erillistä ohjelmaa. Syyskokouksessa toimintasuunnitelman lisäksi tiimien vetäjät esittelevät
tulevan vuoden suunnitelmia.
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2.2 Hallitus
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi edustaja jokaisesta Helsingin 12
jäsenyhdistyksestä. Hallituksen kokousten määrä pyritään karsimaan ottamalla
suunnittelussa huomioon piiriin toimintaan vaikuttavat ulkoiset aikataulut. Tarvittaessa
pidetään lisäksi sähköposti- tai teams-kokous.
Järjestäytymiskokouksessa valitaan piirin toimihenkilöt ja toiminnan kannalta tarpeelliset
tiimien vetäjät. Nyt toimivan kotimaan matkatiimin lisäksi perustetaan kulttuuritiimi,
yhteistoimintatiimi (piirin yhteisten tapahtumien järjestäminen) ja koulutustiimi
(koulutustilaisuuksien ml. Kilta suunnittelu ja koordinointi sekä Kansio-asiat).
Jokaisen hallituksen kokouksen asialistalle otetaan kohta ”yhdistysten asiat”, jossa
voidaan käsitellä yhdistysten yhteisiä tai yhdistysten omia esille tuomia asioita.
Piirin tavoitteena on luoda yhteisiä menettelytapoja mm. uusien jäsenten kohtaamiseen ja
esittelyyn, osallistumisesta muiden yhdistysten tapahtumiin sekä yhtenäistää yhdistysten
sähköpostiosoitteet senioriliiton suosittelemalla tavalla (Outlook). Merkittävä tavoite on
myös saada kevennystä talousasioiden hoitoon ja yhtenäistää menettelytapoja siinä.
Elokuussa järjestään piirihallituksen jäsenille ja tiimien vetäjille seuraavan vuoden
toimintaa koskeva suunnitteluseminaari.
2.3 Liittokokous
6.–8.6. 2023 järjestetään Savonlinnassa liittokokous. Piirin tavoitteena on saada
liittohallitukseen yksi henkilö ja hänelle varaedustaja. Jäsenmäärän perusteella piiri saa
liittovaltuustoon kolme jäsentä ja heille varahenkilöt.
Liittokokoukseen saakka liittovaltuustossa Helsingin piirin edustajina toimivat Paula
Kemppainen/varalla Ritva Hiironen, Leena Söder/varalla Leena Tanner ja Markku
Salimäki/varalla Erkki Kolehmainen. Liittohallituksessa piirin edustajana toimii Olavi
Nieminen, varalla Harriet Kervinen.
3. KOULUTUS
3.1 Senioriliiton koulutukset
Liitto järjestää mm. uusien toimijoiden koulutusta yhdistyksissä ja piireissä, piirivastaavien
tilaisuuksia sekä järjestökoulutusta, edunvalvonnan ja viestinnän koulutusta, järjestelmien
käyttökoulutusta ja liikunnallisen toiminnan koulutusta yhdistystoimijoille, uuden hallituksen
ja valtuuston koulutukset sekä jäsenille suunnatut digi- ja ensiapukoulutukset.
3.2. Piirin koulutukset
Piiri järjestää Kiltaan liittyviä koulutuksia lähikoulutuksena yhdistysten taloudenhoitajille ja
tapahtumavastaaville sekä vertaistapaamisia jäsenrekisterivastaaville, yhdistyksien
matkavastaaville ja eri kerhojen vetäjille. Vaikka koulutukset on suunnattu ensisijaisesti
em. ryhmille ne on syytä pitää avoinna myös yhdistysten ”rivijäsenille”, mahdollisille uusille
tuleville toimijoille (Ks. myös digitaalisuus, kohta 5.3).
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Koulutuksiin hankitaan kouluttajia ja materiaalia myös liiton kautta. Piiri hakee
koulutustoimintaan opintorahaa liiton välityksellä Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus
KANSIOlta.

4. VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä hoidetaan pääosin sähköpostein ja tekstiviestien avulla, tapahtumat
Kiltan tapahtumakalenterin kautta.
Ulospäin piirin tapahtumista tiedotetaan kaupunginosalehtien kautta ja piirin verkkosivuilla.
PATINA-lehteen tarjotaan aineistoa toteutuneista tapahtumista.
Piirillä ja sen yhdistyksillä on omat kotisivut. Osoite piirin kotisivuille on
www.helsinki.senioripiiri.fi.

5. LIITON STRATEGISET TAVOITTEET PIIRIN TOIMINNASSA
5.1 Jäsenmäärä nousuun
Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää maltillisesti ja tukea yhdistysten perustamista
uusille asuinalueille.
5.2 Jäsenlähtöisyyttä ja muutoskyvykkyyttä
Piiri kehittää toimia, joilla se tukee yhdistysten toiminnan jatkuvuutta ja elinvoimaisuutta
sekä toimintatapojen uudistuksia (ks. kohta 2.2 ja 5.3). sekä yhdistysten ”etäkahvilatyyppisen” toiminnan kehittämistä Teamsilla.
5.3 Digitaalisuus toimintana ja osaamisena
Piiri tavoittelee yhdistysten taloudenhoitoon yhteneväisiä ratkaisuja ja uudistusta
digitaalisesti. Uudistuksella tavoitellaan pidemmällä aikavälillä työn kuormittavuuden
vähentämistä sekä työprosessien sujuvuuden sekä tietojen luotettavuuden ja
ajantasaisuuden parantamista. Samalla yhteiset menettelyt helpottavat henkilöiden
vaihtumista ja talouden seurannan läpinäkyvyyttä. Tämä edellyttää, että yhdistyksiä
tuetaan riittävästi, jotta jäsen- ja tapahtumalaskutuksessa siirrytään käyttämään Kiltaa ja
kirjanpito-ohjelmaksi ja yhdistyksille jaettavaksi hankitaan lisenssit Briox-ohjelmaan, joka
on jo käytössä muutamassa yhdistyksessä. Lisäksi hankitaan yhdistysten käyttöön
käteismaksujen käsittelyä sujuvoittamaan maksupäätteitä (noin 20–25 €/ kpl).
Sovelluksina ja niiden päivityksinä käytetään liiton kautta hankittuja ohjelmia. Piiri toteuttaa
lähikoulutusta, mutta odottaa myös liitolta riittävää koulutusta ja opastusta, jotta muutos
saadaan viedyksi läpi.
Osalla yhdistyksiä talous on tiukalla, kun kokoontumistilojen vuokrat nousevat.
Samanaikaisesti pitää huolehtia myös niiden jäsenten toiminnassa mukana pitämisestä,
joilla ei ole digivalmiuksia tai -välineitä.
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5.4 Edunvalvontaa ja näkyvyyttä
Piiri vaikuttaa jäsenistönsä edunvalvontaan Helsingin eläkeläisjärjestöt ry:ssä (HEJ) ja
Vanhusneuvostossa. Edellisessä painopiste on kaupungin avustuksissa ja jälkimmäisessä
kaupungin palveluissa.
Piiri valitsee HEJ:hin edustajan ja varaedustajan.
Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa valtuustokaudella 2022-2024 piirin edustajina
ovat Pirjo-Liisa Kangasniemi, varalla Timo Auranen.
5.5 Sosiaalista turvallisuutta ja lähimmäistukea, virkistystä unohtamatta
Piiri suosittaa yhdistyksiä osallistumaan kaupunginosatapahtumiin sekä yhteisiin liikuntaja vanhustenviikon tapahtumiin.
Piiri järjestää mahdollisuuksien mukaan jäsenille kaksi omakustanteista ulkomaan matkaa
ja 1–2 kotimaan retkeä kesällä 2023.
6. TALOUS
6.1 Jäsenmaksu
Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Hallitus esittää, että henkilötukimaksu on 50 €
ja yhteisötukijäsenmaksu 170 €/vuosi. Yhdistykset maksavat liitolle 15 €/ jäsen. Liitto
palauttaa yhdistyksien suorittamista jäsenmaksuista piirille toimintatukea, joka
porrastetaan seuraavasti:
- enintään 1000 jäsentä, palautus 2,85 €/jäsen
- 1001–2000 jäsentä, palautus 2,70 €/jäsen
- yli 2000 jäsentä, palautus 2,60 €/jäsen
6.2 Avustukset
Yhdistykset voivat hakea toimintatukea Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta.
Hakemukset toimitetaan keskitetysti Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry HEJ:n ohjeistuksen
mukaisesti ja koordinoimana. Piiri laatii jäsenyhdistysten hakemuksista yhteisen
hakemuksen toimitettavaksi HEJ:n kautta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastolle.
Piiri hakee STEAlta ja muilta toimijoilta avustusta yhtenäisen kirjanpito-ohjelman lisenssien
hankkimiseksi yhdistyksille, tukea jäsen- ja tapahtumalaskutuksessa Kiltaan siirtymiseksi
ja maksupäätteiden hankkimiseksi yhteensä 3500 €. (ks. tarkemmin edellä kohdassa 5.3).
Piiri (tai koordinoiva yhdistys) voi hakea avustuksia myös muista organisaatioista
käytettäväksi piirin toimintaan.
6.3 Talousarvio
Piirin taloudesta on laadittu vuodelle 2023 erillinen talousarvio, joka on tämän
suunnitelman liitteenä.
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7. MUU TOIMINTA
7.1 Seniorikävely
Liitto suosittaa, että jokainen yhdistys järjestää tuttuun tapaan toukokuun alussa
liikuntapäivän, mihin myös piiri jäsenyhdistyksiään kannustaa. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen lähtee liikkeelle mielekkäisiin ulkoilutapahtumiin!
7.2 Muistamiset
Helsingin piirin pöytästandaari voidaan luovuttaa myöntämisperusteiden mukaan piirin
päätöksellä. Hopeisten ja kultaisten merkkien saajiksi yhdistysten tulee tehdä
ehdotuksensa piirille liiton antamien ohjeiden mukaisesti. Hopeiset ansiomerkit myöntää
piiri ja kultaiset liiton hallitus. Kultaista ansiomerkkiä koskevat hakemukset piirihallitus
käsittelee liiton määräämien aikataulujen puitteissa. Piiri kehottaa yhdistyksiä
palkitsemaan ansioituneita ja pitkään yhdistysten toiminnassa mukana olleita jäseniä.
21.10.2022
HALLITUS
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