Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia ikäihmisten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä
yhteistoimintaa alueensa eläkeläisjärjestöjen kanssa. HEJ ry perustettiin ja rekisteröitiin
vuonna 2000. Sitä ennen eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa hoiti Helsinkiläisten
eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta.
Yhdistykseen kuuluvat seuraavat jäsenjärjestöt: Eläkeliiton Helsingin piiri ry, Eläkeläisten
Helsingin Aluejärjestö ry, Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry, Helsingin
kansallinen senioripiiri ry, Helsingin Senioriopettajat ry, Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry,
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry, Samrådet i SPF Helsingfors rf.
Toimintaa vuonna 2021 rajoittanevat edelleen koronaviruspandemia ja sen rajoittamiseksi
ja ikäihmisten suojaamiseksi annetut säädökset, määräykset ja ohjeet.
Hallitus
Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä 6 -10 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus
valitsee keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi järjestetään mikäli
mahdollista alustuksia ja keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään
Kinaporin seniorikeskuksessa tai Hermannin kerholla.
Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa
Yhteistyötä Helsingin kaupungin päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan ja
kehitetään. Tehdään valtuustoryhmille ja päätöksentekijöille aloitteita ikäihmisille tärkeistä
asioista ja seurataan etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä, saatavuutta ja
laatua sekä toteutumista. Neuvotellaan johtavien virkamiesten kanssa järjestöjen
avustuksista ja toimitiloista. Seurataan Stadin ikäohjelman toimeenpanoa.
HEJ ry toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin vanhusneuvoston kanssa. Järjestetään
ajankohtaisiin kysymyksiin liittyviä keskustelutilaisuuksia ja kannustetaan jäsenjärjestöjä
osallistumaan vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin.
HEJ ry ja sen jäsenjärjestöt toimivat paljon kaupungin seniorikeskusten yhteydessä ja
tukevat niiden vapaaehtoistoimintaa.
Yhdessä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimialan kanssa järjestetään kulttuurikävely
sekä mahdollisesti muita kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Liikkumisohjelman alatyöryhmään
nimetty edustajamme Olavi Nieminen osallistuu näiden tapahtumien suunnitteluun.

Yhteistyö HSL:n kanssa
HSL:n kanssa neuvotellaan seniorialennuksen laajentamiseksi ympärivuorokautisiksi
kaikkiin lippulajeihin.
Kuntavaalit
Kannustetaan ikäihmisiä osallistumaan vaalityöhön ja äänestämään, asetetaan
Helsingissä tavoitteita mm. sote-palvelujen, asumisen ja julkisen liikenteen osalta sekä
levitetään EETU:n vaaliteesejä.
Muu yhteistyö
Seurataan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua pääkaupunkiseudulla ja osallistuvaa
budjetointia Helsingissä sekä esitetään eläkeläisten kannalta tärkeitä näkökohtia.
Jatketaan yhteistyötä Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Uusimaa PENK ry:n kanssa.
Viestintä
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/.
Kotisivujen ylläpidosta huolehtii Iris Tapanen. Yhteys jäsenjärjestöihin hoidetaan
pääsääntöisesti sähköpostilla.
Talous
HEJ ry hakee toiminta-avustusta kaupungilta yhdessä niiden jäsenjärjestöjen kanssa, jotka
valtuuttavat HEJ ry:n sitä hakemaan, ja raportoi avustuksen käytöstä yhteistyössä
jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöiltään HEJ ry perii pientä jäsenmaksua.

