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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Yleistä
Vuosi 2015 on Helsingin piiri ry:n 44. toimintavuosi. Piiriin kuuluvia yhdistyksiä on 26.
Henkilöjäseniä yhdistyksissä oli viime vuoden lopussa 3084. Toiminnassaan piiri huomioi
vuoden 2014 liittokokouksen päätökset ja tarkentaa omaa toimintaansa. Piirin ydintehtävät
ovat yhdistysten toimintakyvyn ja käytännön toiminnan tukeminen sekä 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
otettavaksi esille piirin esityksiä jäsenistön edusvalvonnasta ja ikäihmisten palvelujen
parantamisesta.
Tärkeänä asiana toimintavuonna ovat Stadin Ikäohjelman ja Sote- uudistuksen
toteuttamisen seuraaminen siten, että niissä on huomioitu riittävästi ikäihmisten
vaatimukset.
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.
Tärkeinä asioina piiri pitää toimintavuonna maksuttoman yli 75-vuotiaille tarkoitetun
joukkoliikennealoitteen edistymistä tai alennuksen saamista ikäihmisten liikennemaksuihin.
Liikuntatiloihin ja uimahalleihin tulee saada ikäihmisille alennusliput, mitkä mahdollistavat
osallistumisen kuntoliikuntaan.
Tämän lisäksi piirin tavoitteena on saada niin Helsingin kaupungilta, seurakunnilta tai
muilta kokoustiloja omistavilta yhteisöiltä riittävät ja edulliset toimitilat piirin ja yhdistysten
toiminnalle.
Piirin kokoukset
Piirin kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Piirin hallitus
kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kesä-, heinä- ja elokuussa kokouksia ei
pidetä.
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Järjestötoiminta
Toimintavuonna 2015 piiri käy vahvistetun Toimintakärjet-asiakirjan mukaisesti keskustelua
niin piiriin kuin siihen kuuluvien yhdistysten toimintojen kehittämisestä tavoitteena
parantaa molempien toimintakykyä ja –varmuutta. Tässä tarkoituksessa piirin osalta
tarkastellaan nykyisen hallinnollisen toimintatavan toimivuutta ja tarkastellaan
työvaliokunnan ja hallituksen keskinäistä roolia tavoitteena päällekkäisten hallinnollisten
toimien vähentäminen ja hallituksen kokoonpanon vastaamaan tuleviin haasteisiin.
Piiriin nimetään koulutus-, arpajais-, juhla-, liikunta- sekä matkatoimikunnat. Kukin
toimikunta valmistelee toiminta-alueeseensa kuuluvat asiat hallituksessa hyväksyttyjen
valtuuksien puitteissa.
Tiedotus
Piirin tiedotuslehti Yhdistys Sanomat toimitetaan säännöllisesti jokaisen hallituksen
kokouksen jälkeen ja lisäksi myös mahdollisen muun tarpeen mukaan. 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 tietotekniikkataitojen
lisäämiseen ja parantamiseen.
Piiri yhdessä sen yhdistysten kanssa kokeilee ja käynnistää tietotekniikan ”vierihoito”tilaisuuksia yhdistysten toimijoiden tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi.
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. Juhlien yhteydessä järjestetään arpajaiset.
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Retket
Piiri järjestää yhdessä Uudenmaan piirin kanssa yhden ulkoilupäivän, osallistuu
perinteiseen neljän piirin kulttuuritapahtumaan sekä osallistuu HEJ:n ja Helsingin
kaupungin ulkoiluviraston järjestämään ulkoilupäivään. Vuoden aikana toteutetaan
kesäinen teatterimatka sekä syksyllä perinteinen kirkkotapahtuma.
EKL:n edunvalvontaristeily
Piiri ja yhdistykset osallistuvat EKL: n järjestämään edunvalvontaristeilyyn marraskuussa.
Liikunnan haastekampanja 1.3.-30.4.2015
EKL:n järjestämään liikunnan haastekampanjaan osallistutaan aktiivisesti yhdessä
yhdistysten kanssa.
Veteraanien kulttuurikilpailut 31.10.-1.11.2015 Oulussa
Veteraanien kulttuurikilpailuun osallistumista markkinoidaan yhdistyksille ja tuetaan
mukaan lähteviä yhdistyksiä.
Talous
Piirin toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenyhdistysten jäsenmaksutuotoilla.
Piiri hakee toiminta-avustukset Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastolta ja EKL:ltä.
Huomattava merkitys piirin talouteen ovat juhlien arpajaistuotot.
Piiri ei maksa kokous- tai muita palkkioita piirin hallintoon osallistuville.

Helsingissä, lokakuun 10 päivänä 2014
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n Helsingin piiri
Hallitus
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