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An/oisa(t) vastaanottaja(t),

Oheisena oikaisuvaatimuksemme liitteineen kohdistuen Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveysviraston
virastopäällikkö Matti Toivolan 30.12.2013 tekemään päätökseen avustusanomuksemme hylkäämiseksi, joka on
annettu tiedoksemme 7.1.2014 lähetetyllä ja 8.1. 2014 vastaanotetulla ilmoituksella.

Kunnioittaen,

Ita-Helsingin Kansalliset Seniorit ry

psta Markku Renko, puheenjohtaja
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Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveyslautakunta

Asia: Oikaisuvaatimus virastopäällikkö Matti Toivolan päätökseen

avustuksista järjestöille vuodelle 2014
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Pöytäkirjanote 64/2013

Oikaisuvaatimuksen perusteet:

Sosiaali-ja terveyslautakunta aikaisti yhdistyksen avustuksen

hakemisen lokakuun 14 päivään 2013 (hakuaika on päättynyt
aikaisempina vuosina tammikuun lopussa) ja samalla se antoi
ohjeet mihin tarkoitukseen avustuksia myönnetään. Tämä rikkoi

yhdistyksen sääntöjen mukaisen käytännön, jossa toiminta-

suunnitelmat ja talousarviot hyväksytään syyskokouksessa

lokakuun lopulla. Jouduimme tilanteeseen jossa vuoden 2014
toimintaa ja taloutta suunniteltiin sääntöjen vastaisella tavalla.

Lautakunta antoi moniselitteiset ohjeet, joihin yhdistys on

tukeutunut avustusanomusta laatiessaan. Samoin on otettu

huomioon kaupungin talous-ja suunnittelukeskuksen 12.12.2011

antamat ohjeet, jolla perusteella aikaisempien vuosien avustukset

on myönnetty.

Yhdistyksen toiminta on voimakkaasti painottunut ongelmien

ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen

tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vapaaehtoistyön
laajentamiseen vertaistuen alueelle.

Tehty avustuspäätös jolla kaupungin varoja on myönnetty

ainoastaan toimitilojen vuokrakustannuksiin on omiaan

heikentämään eläkeläis-järjestöjen laajaa avopalvelutoimintaa,

millä ne ovat tukeneet kaupungin omia avopalveluja.

Virastopäällikkö Matti Toivolan ratkaisu ei ole linjassa myöskään

uuden" Vanhuslain " määräysten kanssa, joissa edellytetään

ikäihmisten mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun ja

toteuttamiseen. Tietämämme mukaan ei avustusperusteista ole

neuvoteltu vanhusneuvoston kanssa.



Kaiken edellä olevan perusteella pyydämme arvoisalta sosiaali-ja
terveyslautakunnalta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan

virastopäällikön päätöksen kumoamista ja että lautakunta myöntää

allekirjoittaneelle yhdistykselle vuoden 2013 avustuspäätöksen

mukaisen avustuksen.

Lisäksi esitämme, että lautakunta ryhtyisi vanhusneuvoston kanssa

laatimaan yksityiskohtaiset avustusperusteet eläkeläisjärjestöjen

avustuksille.

Helsingissä tammikuun 18. päivänä 2014

Itä-Helsingin Kansalliset Seniorit ry:n puolesta

Markku Renko

Puheenjohtaja

Luistarinkuja 4 A 12
00940 Helsinki
0400728712
jmarkkusmrenko@gmail.com

Liite: Selvitys 2013 toiminnasta



ITÄ-HELSINGIN KANSALLISET SENIORIT ry

Selvitys vuoden 2013 toiminnasta

1. Jäsentilaisuuksia järjestimme 16 kpl kestoltaan noin 2 tuntia kukin, joihin osallistui
yhteensä 996 jäsentä. Ohjelmien ja tilaisuuksien organisointiin kahvituksineen kului
hallitukselta ja muilta vapaaehtoisilta vajaa 10 tuntia/tilaisuus.

2. Teatteriesityksiä, tutustumisretkiä ja matkoja järjestimme 18 kpl kestoiltaan keskimäärin
4-5 tuntia, joihin osallistui yhteensä 316 jäsentä. Järjestelyihin matkoineen kului
vapaaehtoisilta vajaa 15 tuntia/kohde.

3. Muistikerho kokoontui 17 kertaa kestoiltaan 2 tuntia, joihin osallistui yhteensä 255
jäsentä. Vapaaehtoiselta kerhonvetäjältä kului noin 5 tuntia/kokoontuminen.

4. Kävelykerho kokoontui 8 kertaa Helsingin alueella tutustumisretkillä kestoiltaan
matkoineen keskimäärin 5 tuntia, joihin osallistui yhteensä 64 jäsentä. Vapaaehtoiselta
kerhonvetäjältä kului noin 5 tuntia/tapaaminen tutustumiskohteen historian ja arkkitehtuurin
selvittämiseen.

5. Kirjallisuuskerho kokoontui 10 kertaa kestoiltaan 3 tuntia, joihin osallistui yhteensä 60
jäsentä. Vapaaehtoiselta kerhonvetäjältä kului ohjelman järjestelyihin ja toteutukseen noin
5 tuntia/tapaaminen.

6. ATK-koulutusryhmä kokoontui 9 kertaa kestoiltaan keskimäärin 3 tuntia, joihin osallistui
73 jäsentä. Vapaaehtoisilta kurssinvetäjältä ja apuneuvojilta kului valmisteluin noin 6
tuntia/koulutuskerta.

7. Hallitus kokoontui 11 kertaa 11 jäsenen voimin kestoiltaan 2 tuntia/kokous. Hallituksen
kokoukset järjestettiin jäsenkunnalle tarkoitettavien aktiviteettien valmisteluun ja uusien
etsimiseen sekä talouden tarkkailuun. Kokousvalmisteluihin asiaselvityksineen ja koko
jäsenmäärän ohjelmatiedotteiden laadintaan kului hallitukselta yhteensä vähintään 200
tuntia.

Kuten ylläesitetystä selviää, yhdistyksen toiminta on voimakkaasti painottunut ongelmien
ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen, syrjäytymisen
ehkäisyyn sekä vapaaehtoistyön laajentamiseen vertaistuen alueelle. Yhdistyksemme
jäsenmäärä on 175 kasvaen vuosittain huomattavasti.

Kysymys kuuluukin, olisiko kaupunki pystynyt anomamme avustuksen rahamäärällä
järjestämään vastaavanlaisen toiminnan määrältään ja laadultaan jäsenistöllemme.
Edellisvuosina saamillamme avustuksilla olemme pystyneet laajentamaan ja parantamaan
toimintaedellytyksiämme, jotka uuden päätöksen perusteella tulevat taantumaan.
Vapaaehtoistyöllämme tuemme kaupunkia vahvasti ennaltaehkäisevänä toimintana niitä
kaupungille syntyviä hoitokustannuksia vastaan, jotka syntyvät vanhusväestön edelleen
vanhetessa ja passivoituessa.


