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Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveyslautakunta

P110

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Oikaisuvaatimus virastopäällikkö Matti Toivolan päätökseen avustuksista
järjestöille vuodelle 2014
HEL 2013-011649 T 02 05 01 00
Pöytäkirjanote 64/2013

Pyydämme kohteliaimmin päätösehdotuksen (tuki O €) kumoamista ja
hakemuksemme n:o 151195 uudelleen käsittelyä. Haettu tukisumma vuodelle
2014 oli 2300 €.

Perustelemme pyyntöämme seuraavasti:

Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry on Helsingin eri kaupunginosissa toimivien
13 Kansallisen Senioriliitto ry:njäsenyhdistyksen yhteistyöelin, j onka yhdistyksiin
31.12.2013 kuului 2059 jäsentä. Sääntöjensä mukaan piiri tukee, valvoo ja edistää
eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä ja mm. yhtenä
toimintamuotonaan ohjaaja kouluttaa omaajäsenistöään. Piirin toiminta on
jatkuvasti laajentunut.

Aikaisempina vuosina Helsingin kaupunki on avustanut piirin toimintaa mm.

v. 2013 myöntämällä 2100 euroa käyttötarkoituksena viriketoiminta. Viriketoimintaa
on ollut esim. vuosittain 6.5. järjestetty "Helsinki tutuksi"- kävely

eri kaupunginosiin tutustumalla. Tähän käytetyn avustusosuuden lisäksi kaikki
jäljelle jäävä osuus avustuksesta on käytetty piirin järjestämiin koulutustapahtumiin.
Tällaisia koulutustilaisuuksia on järjestetty mm. yhdistysten muisti- ja matkakerhoista
vastaavien henkilöiden koulutukseen vuosittain kevät- ja syyskaudella sekä myös
Kansalliselle Sivistysliitolle tehtävistä raportoinneista vastaaville henkilöille.
Koulutustoimintaa yhdistysten toimihenkilöille on lisäksi verkkosivujen
suunnittelussa ja erityiskoulutusta puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.

Tämän lisäksi piirihallitus päätti v. 2013 aloittaa tehostetun tiedotustoiminnan
j äsenyhdistysten jäsenmäärien lisäämiseksi, esimerkkinä syksyllä 2013 ollut ilmoitus-
kampanja.
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Tilinpäätöksen 31.12.2013 mukaan em. toimintoihin käytetyt erät olivat:
koulutiskulut 2259,10 sisältäen vuokrakuluja 95,90 jatiedotustoimintakulut 778,60,
yhteensä 3037,70 euroa.

Vastaaviin kulueriin on piirin vuosikokouksessa 28.11.2013 vahvistetun talousando-

ehdotuksen mukaan varattu koulutuskuluihin 2250 ejatiedotuskuluihin 690 e.

Lisäksi esitämme, että lautakunta ryhtyisi vanhusneuvoston kanssa laatimaan

yksityiskohtaiset avustusperusteet eläkeläisjärj estojen avustuksille.

Helsingissä, tammikuun 17 päivänä 2014
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