HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1.YLEISTÄ
1.1 Piirin tarkoitus on
- toimia jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä
- tukea jäsenyhdistystensä toimintaa
- toimia ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä alueensa muihin
eläkeläisjärjestoihin
- olla puolueisiin kuulumaton
- noudattaa liiton hyväksymiä arvoja.
Vuoden 2019 toiminnan teemana on edelleen Seniorit nettiajassa.
1.2 Toimintavuosi 2019
Vuosi 2019 on Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n 39. toimintavuosi. Liiton toimintastrategiassa
vuodelle 2019 on seuraavat viisi päämäärää, jotka piirin ja yhdistysten tulee toiminnassaan
”jalkauttaa” konkretian tasolle:
- olemme edelläkävijöitä nettiasioissa
- vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän
- toimimme avoimesti ja houkuttelevasti
- järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee
- edunvalvontatyömme on tehokasta ja näkyvää.
Liittovaltuustossa Helsingin piirin edustajina toimivat Pirjo-Liisa Kangasniemi ja Leena Tanner.
Liittohallituksessa Helsingin piirin edustajana toimii Olavi Nieminen ja varalla on Paula
Kemppainen.
2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1 Piirikokoukset
Kevätkokous pidetään 15.3.2019, järjestäjänä Töölö ja syyskokous 15.11.2019, järjestäjänä ItäHelsinki.
2.2 Hallitus ja toimikunnat
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi edustaja jokaisesta Helsingin 12 jäsenyhdistyksestä.
Piirin jäsenmäärätavoite on ylittää 2000:n jäsenen raja vuoden 2019 loppuun mennessä.
Hallitus kokoontuu toimintavuonna keskimäärin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun
ottamatta.
Järjestäytymiskokouksessa valitaan piirin toimihenkilöt ja toiminnan kannalta tarpeelliset
toimikuntien jäsenet sekä nimetään kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeutetut.
2.3 Järjestökoulutus
Vuonna 2019 yhteistyössä liiton kanssa järjestettäviä koulutuksia toteutettanee neljä, joita ovat
kehittämis-, järjestötoimija-, kerho-ohjaaja- ja jäsenrekisterivastaavapäivät. Piirin oman
koulutuksen tarve vähenee, koska liitto lisää piireille järjestettävää koulutusta vuonna 2019. Piirin
omia koulutustilaisuuksia voisi järjestää mm. tietoturva-asioista sekä älypuhelinten käytöstä.
Muistikerhojen vetäjille tulee järjestää vertaistapaaminen. Elämäkertakirjoituksen jatko-osa
toteutettanee kevätkaudella 2019.
Piirihallituksen jäsenet toimivat yhdyshenkilöinä yhdistyksiin. Tiedotusta kehitetään sosiaalista
mediaa hyödyntäen.

3. HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
3.1 Erilaiset tapahtumat
Piiri suosittaa yhdistyksiä osallistumaan yhteismarkkinointiin ja kaupunginosatapahtumiin sekä
yhteisiin liikuntatapahtumiin.
3.2 Virkistystoiminta
Piiri järjestää jäsenille omakustanteisia matkoja ja retkiä sekä kotimaahan että ulkomaille.
Kesäkauden toimintaa pyritään aktivoimaan piirin kautta.
4. TIEDOTUSTOIMINTA
4.1 Sisäinen tiedotus
Jäsenrekisteriohjelma KILTA mahdollistaa tiedottamisen sähköpostilla ja tekstiviesteillä.
Tiedottaminen toimii edelleen myös kirjeitse.
4.2 Ulkoinen tiedotus
Piirin tapahtumista tiedotetaan kaupunginosalehtien kautta. PATINA-lehteen tarjotaan aineistoa
toteutuneista tapahtumista.
4.3 Kotisivu
Piirillä ja sen yhdistyksillä on omat kotisivut. Osoite piirin kotisivuille on
www.helsinki.senioripiiri.fi.
5. YHTEISTYÖKUMPPANIT
5.1 Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus KANSIO
Piiri saa koulutustoimintaan opintorahaa hakemusten perusteella KANSION kautta.
5.2 Muut eläkeläisjärjestöt
Helsingin eläkeläisjärjestöt ry:n puheenjohtajavuorossa on vuosina 2019-2020 Kansallinen
senioriliitto. Vuonna 2019 HEJ ry:ssä jatkaa piirin edustajana Veli Hynninen.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n valitsemana piirin edustajana KELAN Kanta-palvelujen
asiakasraadissa jatkaa Markku Renko vuonna 2019.
5.3 Helsingin vanhusneuvosto
Piiriä edustaa Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa Pirjo-Liisa Kangasniemi.
6. TALOUDELLINEN TOIMINTA
6.1 Jäsenmaksu
Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä. Hallitus esittää, että henkilötukijäsenmaksu
on 50,00 € ja yhteisötukijäsenmaksu 170,00 €/vuosi.
Liiton jäsenmaksuosuus on 15,00 €. Liitto palauttaa yhdistysten suorittamista jäsenmaksuista piirille
alla olevan mukaisesti
- enintään 1000 jäsentä palautus 2,85 €
- 1001 – 2000 jäsentä palautus 2,70 €
- yli 2000 jäsentä palautus 2,60 €.
6.2 Avustukset
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta saatava avustus koordinoidaan HEJ:n kautta. Piiri
laatii jäsenyhdistysten hakemuksista yhteisen hakemuksen toimitettavaksi HEJ:n kautta Helsingin
sosiaali- ja terveysvirastolle.
6.3 Talous
Piirin taloudesta on laadittu erillinen talousarvio. Talousarvio vuoden 2019 taloudellisesta
toiminnasta on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

7. MUU TOIMINTA
7.1 Jäsenkampanja
Piiri kiinnittää edelleenkin erityistä huomiota jäsenmäärän positiiviseen kehitykseen seuraamalla
yhdistysten jäsenkehitystä.
7.2 Suunnitteluseminaari
Piiri järjestää elokuussa piirihallituksen jäsenille suunnitteluseminaarin koskien seuraavan vuoden
toimintaa.
7.3 Seniorikävely
Liiton suosituksesta perinteinen seniorikävely toteutetaan 6.5.2019 sauvakävelyteemalla, jolloin
kukin yhdistys järjestää oman ulkoilupäivän.
7.4 Vanhustenviikko
Piiri osallistuu Vanhustenviikon järjestämiseen yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa.
7.5 Muistamiset
Helsingin piirin pöytästandaari voidaan luovuttaa myöntämisperusteiden mukaan piirin päätöksellä.
Hopeiset ansiomerkit piiri myöntää liiton antamien ohjeiden perusteella.
Liiton kultaista ansiomerkkiä koskevat hakemukset käsittelee piirihallitus liiton määräämien
aikataulujen puitteissa ja merkit myöntää liiton hallitus. Yhdistysten tulee ilmoittaa piirille liiton
myöntämien kultaisten merkkien saajat. Piiri kehottaa yhdistyksiä palkitsemaan ansioituneita ja
pitkään yhdistysten toiminnassa mukana olleita jäseniä.
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