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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Yleistä

Vuosi 2016 on Helsingin piiri ry:n 45. toimintavuosi. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä on 25.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä oli viime vuoden lopussa 2897. Piirin ydintehtäviä ovat
yhdistysten toimintakyvyn ja käytännön toiminnan tukeminen sekä jäsenistön
edunvalvonta.

Piirin edustukset ja edunvalvonta
Piiri tekee edunvalvontatehtävissä aktiivisesti yhteistyötä Helsingin kaupungin poliittisten
päättäjien ja virkamiesten kanssa samoin kuin kaupungista valittujen kansanedustajien
kanssa tuomalla esille eläkkeensaajien arkiseen toimintaan ja elämään liittyvien asioiden
esille ottamista.
Järjestötasolla piirin vaikutuskanavina ovat yhteistyö Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry:n
kanssa sekä piirin edustajien toimiminen Helsingin Vanhusneuvostossa ja piirin edustajan
toiminen EKL:n nimeämänä edustajana KELAn eläkeasioiden asiakasraadissa. Näistä
informoidaan säännöllisesti piirin hallitusta. Piirin edustajat vievät kyseisiin yhteisöihin piirin
esityksiä jäsenistön edusvalvonnasta ja ikäihmisten palvelujen parantamisesta.
Merkittävänä vaikutuskanavana ovat myös piirin edustukset Eläkkeensaajien Keskusliitto
EKL:n valtuustossa ja hallituksessa sekä Työväen Sivistysliitto (TSL) ry:n valtuustossa.
Näissä yhteisöissä voidaan olla vaikuttamassa erityisesti valtakunnantasoisten asioiden
käsittelyyn.
Piiri pitää jatkossakin keskeisesti esillä yhdistysten tilakysymyksiä, koska monessa
yhdistyksessä on ongelmana saada toimintaan tarvittavat ja riittävät tilat. Piiri seuraa
aktiivisesti Stadin ikäohjelman valmistelua.
Piiri vaikuttaa Helsingin kaupungin maksupolitiikkaan siten, että ikäihmiset voivat
matkustaa liikennevälineissä edullisemmin ja ikäihmisillä on mahdollisuus käyttää
liikuntapalveluita edulliseen hintaan.
Piirin kokoukset
Piirin kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirin hallitus
kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kesä-, heinä- ja elokuussa kokouksia ei
normaalisti pidetä ellei joidenkin nopeaa ratkaisua vaativien asioiden vuoksi jouduta
kokoontumaan.
Järjestötoiminta
Koska vuosi 2016 on EKL:n jäsenhankintakampanjavuosi, piiri tukee ja pyrkii edistämään
omilla toimenpiteillään yhdistyksissä tapahtuvaa jäsenhankintaa.

www.helsinginpiiri.elakkeensaajat.fi
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Toimintavuonna 2016 panostetaan piirin järjestörakenteen ja toimintatapojen
kehittämiseen tavoitteena päällekkäisen työn vähentäminen ja yhtenäisten toimintamallien
käyttöönotto ja kehittäminen. Tietotekniikan hyödyntämistä järjestötoiminnassa lisätään ja
siihen liittyvää koulutusta järjestetään yhdistyksille.
Piiriin nimetään koulutustoimikunta, tiedotustoimikunta ja edunvalvontatoimikunta, mitkä
valmistelevat toiminta-alueeseensa kuuluvat asiat hallituksen käsittelyyn.
Tiedotus
Piirin tiedotustoiminnan pääpainoa siirretään yhä suuremmassa määrin piirin kotisivujen
kautta tapahtuvaksi. Piirin esite sekä kotisivut pidetään ajan tasalla. Piirin toiminnasta ja
kannanotoista toimitetaan tiedotteita tiedotusvälineille ja Eläkkeensaaja-lehteen.
Toimintavuoden aikana tavoitteena on yhteistyössä yhdistysten kanssa ajantasaistaa
yhdistysten kotisivut. Yhdistysten edustajia motivoidaan osallistumaan EKL:n järjestämään
kotisivukoulutukseen. Piirin kotisivujen ylläpito toteutetaan niin, että toimikuntien vetäjät
ylläpitävät kotisivuja oman tehtäväalueensa osalta. Toimikuntien vetäjille järjestetään
kotisivukoulutusta. Piirin puheenjohtaja ja sihteeri huolehtivat piirin sivujen ylläpidosta
muilta osin.
Piiri ja yhdistykset osallistuvat vuosittaiseen Hakaniemen toritapahtumaan missä
tiedotetaan ja informoidaan piirin ja yhdistysten toiminnasta.
Koulutus
Koulutuksen tavoitteena on saada toimijat aktiiviseen toimintaan. Piiri järjestää
koulutustilaisuuksia yhdistysten toimihenkilöille, taloudenhoitajille ja matkavastaaville.
Piirin ja yhdistysten toiminnan tehostamiseksi järjestetään yhteistyössä Eläkkeensaajien
keskusliitto EKL ry:n ja Työväen Sivistysliitto TSL:n kanssa koulutusta jäsenistön
tietotekniikkataitojen lisäämiseksi ja parantamiseksi.
Piiri yhdessä sen yhdistysten kanssa järjestää tietotekniikan ”vierihoito”-tilaisuuksia
yhdistysten toimijoiden tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi ja kotisivujen käytön
vakiinnuttamiseksi.
EKL:n, ja EKL:n Uudenmaan piirin kanssa toteutetaan järjestökoulutus Rajaniemessä ja
lisäksi Uudenmaan piirin kanssa järjestetään yhteinen koulutusristeily.
Kevät- ja syysjuhlat
Kevät- ja syysjuhlat järjestetään ja niihin toivotaan yhdistysten esittämää ohjelmaa kuten
näytelmiä ja tanssi- ja lauluesityksiä. Myös piirin 45-vuotisjuhlien järjestämiseen
varaudutaan joko omana juhlanaan tai osana kevät- tai syysjuhlaa. Juhlien yhteydessä
järjestetään arpajaiset.
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Retket ja matkat
Piiri järjestää yhdessä Uudenmaan piirin kanssa yhden ulkoilupäivän, järjestää perinteisen
neljän piirin kulttuuritapahtuman sekä osallistuu HEJ:n ja Helsingin kaupungin
ulkoiluviraston järjestämään ulkoilupäivään. Vuoden aikana toteutetaan kesäinen
teatterimatka sekä syksyllä perinteinen kirkkotapahtuma.
Matka-asioita kehitetään piirin ja yhdistysten yhteistyönä siten, että myös yhdistysten
järjestämille matkoille voi hakeutua muista piirin yhdistyksistä. Piirin kotisivuille luodaan
osio, missä yhdistykset voivat ilmoittaa omista matkoistaan, mille voidaan ottaa myös
yhdistyksen ulkopuolisia muiden yhdistysten jäseniä.
.
Talous

Piirin toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenyhdistysten jäsenmaksutuotoilla.
Piiri hakee toiminta-avustukset Helsingin kaupungin sote-virastolta ja EKL:ltä. Huomattava
merkitys piirin talouteen ovat juhlien arpajaistuotot.
Vuonna 2016 piiri hoitaa Sote-virastolta haettavien avustusten hakemisen HEJ ry:n kautta
ja jakamisen niille yhdistyksille, mitkä ovat ilmoittaneet halukkuutensa
yhteishakumenettelyyn.
Piiri ei maksa kokous- tai muita palkkioita piirin hallintoon osallistuville.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Helsingin piiri
Hallitus
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