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Päätös halutaa n oikaistavaksi, koska anom uksemme hylkääm isen perusteet...

"Avustusta ei esitetä myönnettäväksi. Hankesuunnitelma jää liian yleiselle tasolle ja budjettia ei ole

eritelty. Va littujen painopistealueiden kehittämistä ei kuvailla."

..eivät mielestämme perustu ha kemuksemme sisältöön.

Yhdistyksemme on toiminut 66 vuoden ajan tehtävänään ikääntyvien ihmisten liikunnan ja

kulttuuritoiminnan edistäminen. Saimme vastaavaa avustusta 6.000 € vuodelle 2021. ja pääsimme

laajentamaan kulttuuri- ja varsinkin liikuntatoimintaamme jäsenkuntamme ulkopuolelle siten, että
jäsenemme saivat ottaa ystäviään mukaan tapahtumiimme.

Meillä ei ole ollut erillisiä "hankkeita", mutta toimintamme painopisteet liikunta- ja

kulttuuripalvelujen tuottamisessa on yksityiskohtaisesti selvitetty hakemuksemme liitteissä

toimintakertomuksissa ja -suunnitelmissa sekä budjeteissa ja tuloslaskelmissa.

Toimintamme perustuu vapaaehtoistoimintaan (kiinteitä kustannuksia ei ole)ja muuttuvia

kustannuksia aiheutuu liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi ostamistamme palveluista

Nämä kustannukset katamme jäsenmaksu-, myyjäis-, arpajais- ja muilla avustustuloillamme sekä

jäsenten osallistumismaksuilla.

Kun perimme pienen maksun tapahtumistamme, sen tarkoitus on varmistaa, että ilmoittautuneet
osallistuvat tapahtumiin, eikä "no-show'ta" esiinny. Maksut eivät ole meille myyntituloa, koska niillä

katetaan tapahtumien kustannuksia ml. matkat ja ennen muuta tapahtumista tiedottamisen.

Hakemamme avustuksen käyttötarkoitus on tuottaa enemmän ja monipuolisempia liikuntapalveluja

useammille ihmisille, kun avustuksen kautta voimme hyväksyä mukaan sellaisiakin, jotka eivät ole
jäsenmaksuamme maksaneet ja näin saamme mukaan myös suuremman joukon omiakin
jäseniämme, kun he saavat ottaa ystäviään mukaan.

Kun meillä on lähes 500 jäsentä, merkitsee yhden jäsenkirjeen painatus, kuoritus, osoitteiden
painatus ja postittaminen n. 1000 € kustannusta, mikä on välttämätöntä, koska ilman tiedottamista
ei yksikään tapahtuma toteudu.

Perustelemme oikaisuvaatimustamme sillä, että toimintamme laajentaminen yhä useammat
ikääntyvät helsinkiläiset tavoittavaksitäyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten
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jakoperusteiden kohdat Ll,2l a-d ja g sekä 3) ja a). Jäsenistämme ainakin toinen puoliso on

eläköitynyt julkiselta alalta, suurin osa Helsingin kaupungin eritehtävistä. Heidän omatoimisuutensa
ja toimintakykynsä ylläpitäminen mahdollisimman pitkään on toimintamme päätehtävä, mihin

tarkoitukseen tarvitsemme kipeästi nyt hakemaamme avustusta.

Näillä perusteilla pyydämme oikaisua kielteiseen päätökseenne ja esitämme sen tueksi

hakem uksemme jättöaja n jä lkeen valmistuneen hankesuunnitel ma n

2. Proje ktisu u n n ite I ma aja I Ie 1. 10.-3L.12.2022 ja L.L.-3L.L.2023

Anomme avustustukea projektiin 7000 €

Projektin tarkoituksena on yhdistää kulttuurija liikunta. Tarkoituksenamme on tukea ikäihmisten
mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen kodissaan mahdollisimman pitkään.

Osallistujat: 50 henkilöä, joista 25 kulttuuri- ja 25liikuntaryhmään. Ryhmät vaihtuvat kuukauden /
kahden viikon välein. Tiedotamme jäsentapaamisissa, yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenkirjeellä.

Yhteistyökumppanit: Tapanilan Erän ja Malmitalon tarjoamat projektiin liittyvät toiminnat.

Projektin a loitus: Syyska udell a 2022.

Projektiin osallistuminen on avoin muillekin kuin yhdistyksemme jäsenille

Väliraportin teemme tammikuussa2023,ja loppuraportin maaliskuussa 2024. Loppuraporttiin

teemme tarkemman haastattelun projektiin osallistuneiden ja ohjaajien kokemuksista.

Mikäli avustusrahaa eivoi käyttää kuin2022 teemme tarvittaessa lyhyemmän suunnitelman

Myönteistä päätöstä nne odottaen,
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry

puheenjohtaja sihteeri

Lisätietoja toim innasta m me saa verkkosivu ltam me:

https://www. keloliitto.filvhdistvkset/helsinki-kun na I liset/

Projektin eteneminen:
- Nimeämme molempiin ryhmiin yhdistyksestämme kaksi vastuuhenkilöä
- Molempiin ryhmiin valitsemme alan ohjaajan
- Liikunnalle etsimme koko loppuelämälle sopivaa liikuntamuotoa
- Kulttuuritapahtumat voivat tukea innostusta liikunnan aloittamiseen. Nekin, jotka eivät harrasta

aktiivista liikuntaa, voisivat mm. tutustua liikuntamuseoon, tai vaikkapa katsoa liikunta-aiheisia

elokuvia vuosien varrelta.




