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Tili Helsingfors stads social- och hälsovärdsnämnd
helsinki.kirjaamo[at)hel.fi

Arende: ansökan om rättelse rörande social- och hälsovärdsverkets chefs

beslut den 30.12.2013 HEL 2013-011649 T 02 05 01 00 angäende

organisationernas understöd

för är 2014.

l.Kronohagens-Skatuddens Pensionärer r.f. söker härmed om rättelse av ovannämnda beslut och förnyar

sin ansökan om ett understöd pä 600 euro:

Föreningen anser, att beslutet grundar sig pä klart oriktig utredning (bedömning) med felaktig motivering

för beslutet och fel i förfarandet enligt 8 kap.50 §förvaltningslagen.

2.Stadensavslag

Staden motiverade sitt beslut att inte bevilja nägot understöd med följande ordalydelse :

"Ajanvietteeseen liittyvät kulut, kuten kulttuuritapahtumien osallistumiskulut, retket sekä harrastuskulut

eivät kuulu avustuksen jakoperusteisiin. "

3. Stadens oriktiga utredning (bedömning) med felaktig motivering som följd.

3 a. Vara allmänna principer

Vi ärytterstförvänadeöverbeslutets motivering. De principervi följer ärdirekt de motsatta.Vi

subventionerar inte, i motsats tili vad staden anmält, deltagaravgifter eller inträdesbiljetter. Nägon direkt

hobbyverksamhet har vi inte heller, om man inte här avser vär biogrupp, som nog inte kan belastas med

användning av föreningens penningmedel, eftersom alla köper sinä biobiljetter själv. Andra utgifter har

biogruppen inte. Utfärder betalas i princip av deltagarna. Kostnaderna för utfärder inklusive abonnerad

buss, inträdesbiljetter och mat och kaffe betalas av deltagarna. Däremot brukar föreningen bjuda pä

guidning i t.ex. museer, kyrkor och pä andra platser och de kostnaderna är smä. l fjol bekantade vi oss

visserligen med Helsingfors nya bostadsomräden med ätföljande viktig information och den bekostades

undantagsvis delvis av föreningen och delvis av deltagarna. Denna rundtur kan nog närmast anses som vär

fortbildning för att lära kanna Helsingfors stad och inte som en vanlig nöjesresa. Är 2013 gjordes inte

nägon exkursion utanför Helsingfors. Se närmare under punkt 3 c. Vara inkomster och för ansökningen

relevanta utgifter. Att vara program under de tvä senaste ären skulle anses som blott och bart tidsfördriv

är nog överdrivet (jfr t.ex. stolgymnastiken, föredrag om hälsosam mat) . Vi understryker även att värt

understöd för är 2013 beviljades uttryckligen för stimulansverksamhet.

3 b.Ansökan , verksamhetsplanen samt föreningens stadgar är i linje med stadens principer

Enligt vär ansökan den 10.10.2013 skulle det begärda understödet användas för fysisk och psykisk

rekreation och social rehabilitering för föreningens medlemmar. Ansökan kompletterades med bl.a.

preliminärt förslag tili budget samt tili verksamhetsplan för 2014 och även bokslutet för 2012. Ur

handlingarna framgick, att vi strävar att förbättra och upprätthälla vara medlemmars funktionsduglighet

genom bl.a. stolgymnastiken, som leds av fysioterapeut och för vilken utgifterna stiger tili 600 euro. Det

kan nämnasattvi liksom ävenföregäende ärskall idka bäde stavgäng och vanliga promenader i grupp.

Ärets program kunde vi pä hösten ännu inte i detalj ange, Ur budgetförslaget framgär att vi naturligtvis

ocksä betalar hyror. Olyckligtvis har hyrorna (tili MESTA) inte direkt framgätt ur bokslutet. Ur



budgetförslaget framgär ocksä att vi har kopierings- och postutgifter, som behövs för nödvändig

kommunikation tili medlemmarna om vara möten och program. Vi fortsätter alltsä med vara stimulerande

program.

Eftersom huvudprincipen för äldringsvärden är, att man skall bo hemma och inte pä olika anstalter,

innebärdetta, attäldringarna och speciellt ensamma äldringarbehöver sociala kontakter med andra

äldringar och ocksä fysisk motion. Enligt verksamhetsplanen för 2014 (liksom ocksä för tidigare är) är

föreningens mälsättning att aktivera sinä medlemmar socialt, fysiskt och psykiskt och sälunda halla oss

längre friskare. Vi skall alltsä arbeta för medlemmarnas trivsel och välmäende (las behoven) samt tillvarata

och befrämja de allmänna och gemensamma intressena (§ 2 föreningens stadgar).

Vara mänadsmöten gär ut pä att ge medlemmarna den sociala kontakten med personer i samma

levnadssituation som de själva har dvs. vi idkar det som pä finska sä träffande heter vertaistukitoiminta

för svenskspräkiga äldringar. Pä äldre dagar fär modersmälet en allt större betydelse, liksom även

trivseln.

Ur social- och hälsovärdsnämndens kungörelse över beviljande av understöd tili organisationer är 2014

framgär, att med understöden i främsta hand avses verksamhet, som strävar att minska skillnaderna i

helsingforsbornas hälsa och välfärd. Verksamheten skall stödja hälsan och välbefinnandet samt människans

förmäga att klara sig självständigt, förebygga och minska sociala problem, oka eget initiativ och egenvärd.

Vi anser, att vär ansökan och verksamhetsplan, liksom även vara stadgar, är i linje med ovannämnda

strävanden.

3 c. Vara inkomster och för ansökningen relevanta utgifter

Föreningens inkomster för 2014 bestär av medlemsavgifter och deltagaravgifter och förhoppningsvis av

stadens understöd. Det kan nämnas, att vi är en liten förening, som tyvärr mäste uppbära en nägot större

medlemsavgift (20 euro). För att klara oss uppbär vi dessutom i direkta deltagaravgifter en tämligen stor

summa. Är 2013 uppbars i medlemsavgifter 740 euro och i deltagaravgifter 535 euro. Är 2012 uppgick

medlemsavgifterna tili 680 euro och deltagaravgifterna tili 583,56 euro. Hyreskostnaderna för är 2012 var

130 euro och för är 2013 170 euro.

Enligt ett mera fullständigt förslag tili budget anhäller vi om understöd för följande utgifter:

hyra 200,00 euro

stolgymnastik 600,00 euro

guidning pä Invalidstiftelsens utställ. "Fungerande hem" 70,00 euro

övrigguidning ochföredrag 180,00 euro

kopiering av infobrev tili medlemmarna 40,00 euro

Ett totalt bortfall av stadens stöd försätter föreningen i en svär situation i synnerhet som bortfallet skedde

helt plötsligt utan förvarning.



3 d.Svenska spräket

Vi är en svenskspräkig förening och skriver vara mötesprotokoll pä svenska. Därför hoppas vi att, eftersom

H:fors är en tväspräkig kommun, kunna göra vara ansökningar och handlingar pä svenska och ocksä bli

förstädda.

4.Stadens felaktiga förfaringssätt

Det är utmärkt, att man strävar efter att fatta understödsbesluten i förväg, innan verksamhetsäret börjar.

Däremot var förfarandet, att helt utan förvarning tidigarelägga ansökningstiden och samtidigt börja

tillämpa ändrade kriterier, som dessvärre inte var tillräckligt transparenta eller klara, är nog inte förenligt

med god förvaltningssed. Den nya förvaltningslagen eftersträvar uttryckligen, att kvaliteten och

effektiviteten i myndigheternas verksamhet förbättras. Överförandet av en stor del av medlen frän

pensionärsföreningarna tili andra verksamhetsgrenar, har man motiverat med att mänga

pensionärsföreningar har en verksamhet som inte motsvarar de nya kriterierna (fastställda 3.9.2013 288

§). Förfarandet har allvarligt kränkt tillitsskyddet för stadens förvaltning. Som icke godtagbara utgifter har

nämnts utgifter för gästfrihet, mötes- och serveringsutgifter, fester och utfärder. Vi har ovan under punkt

3 a. redogjort för vara principer, enligt vilka vi inte subventionerar deltagarutgifter, inträdesbiljetter,

utfärder och hobbyverksamhet. Beslutet att bevilja understöd för hyresutgifter har motiverats med att

man önskat trygga föreningarnas fortsatta verksamhet. Dock har endast mindre an hälften av de svenska

pensionärsföreningarna fätt understöd för hyror. Tillämpning av likställighetsprinciper bör heller inte

glömmas. Ovan avsedda Stora ändringar i beslutsprocessen skulle enligtoss ha förutsatt attÄldre Rädet i

Helsingfors borde ha hörts i dessa frägor. Eftersom de handlingarsom hartillställts oss, dock inte innehäller

nägon information om att sä skulle ha skett, väcker detta stor oro hos oss.

Det bör nämnas att vär förenings stadgar utgär frän endast ett föreningsmöte om äret, vilket hälles i

februari. Vi blev alltsä att planera följande ars arbete och budget med mycket kort varsel flera mänader

tidigare an förut.

Med stöd av allt sam ovan sagts ber vi att social- och hälsovärdsnämnden upphäver social- och hälsovärds

verketschef Matti Toivolas beslut den 30.12.2013 och beviljarvär förening ett understöd enligtvär

ursprungliga ansökan, som vi nu kunnat bättre bereda. Om nämnden besluter att bevilja organisationernas

understöd för är 2014 enligt en helt ny beredning, ber vi alternativt att fä understöd enligt den nya

beredningen,

Zoe Pohjanvirta Brita Lamberg

ordf. kassör

Bilaga bokslut: resultaträkning 2x och balansräkning för är 2013



Resultaträkning 1.1.2013-31.12.2013

Kronohagens - Skattuddens Pensionärer ri.

INTAKTER

Medlemsavgifter

stadens stöd

deltagaravgifter
rundtur

stolgymnastik

bankränta

150,00
385,00

740

400,00

535,00

0,59

SUMMA INTÄKTER 1675,59

KOSTNADER

medlemsavgifter 374,00
hyra 170,00
ciuidning 50,00

ärsmötets föredrag (lunch) 30,30
julglögg 110,50
rundtur 780,00

taxi tili ordnade besök 57,90
hörlurar 15,00

stolgymnastik 540,00
postkostnader 36,20

annons 40,00

duplicering 18,70
bankkostnader 50,80

SUMMA KOSTNADER 2273,40

2013 ARS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 597,81



1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2010

Intäkter
Deltagaravgifter 535 583,56
Medlemsavgifter 740 680,00 700,00 540,00
Stadens std + SPF 400 700,00 400,00 400,00

Bankrantä 0,59 __ 1,38 __1,09 _1,03

SUMMA INTÄKTER 1675,59 1964,94 1101,09 941,03

Kostnader

MedlemsavgifttillSPF 374 363,00 320,00 370,00
mötenresor 852,9 818,24 314,58 100,00

Stolgymnastik 540 300,00 147,06
hyra 170 138,38 220,44
post, duplicering, annons 94,9 224,80 145,20 163,20

ärsmöte, guidning, julglögg 190,8 15,00 30,00 150,00 patens o regstyrelsen
Bankkostnader 50,8 , 0,00 _ _29,11 _27,85

SUMMA KOSTNADER 2273,40 1721,04 1124,33 1031,49

Över/underskott -597,81 243,90 -23,24 -90,46



Balansräkning

Kronohagens - Skattuddens Pensionärer rf.

AKT1VA
Bank
Kassa
Summa AKTIVA

PASSIVA
Fritt eget kapital
Arets överskott
Summa PASSIVA

31.12.2013

203,16

203,16

800,97

-597,81
203,16

31.12.2012

800,97

800,97

593,64

243,9
837,54

31.12.2011

593,64

593,64

616,88
-23,24

593,64

31.12.2010

616,88

616,88

707,34
-90,46

616,88

31.12.2009

692,69
14,65

707,34

508,25
199,09
707,34"



Resultaträkning 1.1.2013-31.12.2013

Kronohagens - Skattuddens Pensionärer rf.

INTAKTER

Medlemsavgifter

stadens stöd

deltagaravgifter
rundtur

stolgymnastik

bankränta

150,00
385,00

740

400,00

535,00

0,59

SUMMA INTÄKTER 1675,59

KOSTNADER

medlemsavgifter 374,00
hyra 170,00
ciuidnind 50,00
ärsmötets föredrag (lunch) 30,30
Julglögg 110,50
rundtur 780,00

taxi tili ordnade besök 57,90
hörlurar 15,00

stolgymnastik 540,00
postkostnader 36,20

annons 40,00

duplicering 18,70
bankkostnader 50,80

SUMMA KOSTNADER 2273,40

2013 ARS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 597,81



535
740
400

0,59

583,56
680,00
700,00

1,38

700,00
400,00

1,09

540,00
400,00

1,03

Resultaträkning

Kronohagens-Skatuddens pensionärer rf

1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2010

Intäkter
Deltagaravgifter
Medlemsavgifter
Stadens std + SPF
Bankräntä

SUMMA INTÄKTER 1675,59 1964,94 1101,09 941,03

Kostnader

Medlemsavgift tili SPF
möten resor

Stolgymnastik
hyra
post, duplicering, annons

ärsmöte, guidning, julglögg 190,8 15,00 30,00 150,00 patens o regstyrelsen
Bankkostnader

SUMMA KOSTNADER

Över/underskott

374
852,9

540
170

94,9

190,8
50,8

2273,40

-597,81

363,00
818,24
300,00

224,80
15,00

0,00

1721,04

243,90

320,00
314,58
147,06
138,38
145,20

30,00
29,11

1124,33

-23,24

370,00
100,00

220,44
163,20
150,00
27,85

1031,49

-90,46



Balansräkning

Kronohagens - Skattuddens Pensionärer rf.

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

AKTIVA
Bank

Kassa
Summa AKTIVA

PASSIVA
Fritt eget kapital
Arets överskott
Summa PASS1VA

203,16

203,16

800,97
-597,81
203,16

800,97

800,97

593,64
243,9

837,54

593,64

593,64

616,88
-23,24

593,64

616,88

616,88

707,34
-90,46

616,88

692,69
14,65

707,34

508,25
199,09
707,34



Balansräkning

Kronohagens - Skattuddens Pensionärer rf.

AKTIVA
Bank
Kassa

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

203,16 800,97 593,64
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PASSIVA
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