Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry

VUOSIKERTOMUS 2019
Toiminnan tarkoitus
Järjestön tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteiskunnallisen
arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa eläkeläisyhdistysten kanssa.
Jäsenet
Järjestöön kuuluvat jäseninä seuraavat rekisteröidyt yhdistykset:


Eläkeliiton Helsingin piiri ry



Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry



Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry



Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry



Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry



Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry



Helsingin senioriopettajat ry



Samrådet i SPF Helsingfors rf

Hallitus
Järjestön hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt
Puheenjohtaja Veli Hynninen
Varapuheenjohtaja Mirja Arajärvi
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet


Kaija Hartikainen /Heljä Balmer



Sirkka Kuivala



Raija Hukkamäki / Markku Palmu



Kalevi Muona / Olavi Nieminen



Pekka Heinäharju / Eila Hörkkö



Liisa Hangonmäki / Simo-Pekka Hämäläinen



Iiri Heinilä / Martti Mäntymaa



Eili Ervelä-Myreen / Carita Kontkanen

Hallituksen sihteerinä toimi Heljä Balmer, taloudenhoitajana Kirsi Ervola ja tiedottajana Pertti I.
Pohjola.
Hallituksen kokouksia valmisteli työvaliokunta, johon kuuluivat Veli Hynninen, Mirja Arajärvi, Heljä
Balmer, Raija Hukkamäki, Kirsi Ervola ja Pertti I. Pohjola.
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana seitsemän kertaa.
Hallituksen kokouskutsut ja kokousasiakirjat lähetettiin sähköpostilla.
HEJ ry:n asiakirjat vuosilta 2000 – 2010 toimitettiin kaupunginarkistoon.

Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.03.2019 ja syyskokous 05.11.2019. Kokouksissa käsiteltiin
järjestön sääntömääräiset asiat. Lisäksi syyskokouksessa päätettiin selvittää viestinnän
kehittämistä ja uuden kotisivualustan käyttöön ottoa.

Varsinainen toiminta
Helsingin kaupungin päätöksentekijöiden, virkamiesten ja valtuustoryhmien edustajien kanssa on
tehty yhteistyötä osallistumalla ja tekemällä aloitteita asioihin, kuten terveys-, hoiva- ja
hyvinvointipalveluihin ja niiden organisointiin. Sote-toimialan johdon kanssa HEJ:n edustajat
neuvottelivat 2.5. kaupungin avustuskäytännöstä, ikäohjelmasta, kotihoidosta, HSL:n
hintapolitiikasta sekä eläkeläisjärjestöjen roolista. Sovittiin, että järjestöavustusten yhteishakua
jatketaan. Kaupungin päättäjiä kutsuttiin joulukahville 17.12. Valitettavasti kutsutuilla oli esteitä,
mm. sote-lautakunnan kokous.
Teimme yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa. Varapuheenjohtaja on vanhusneuvoston jäsen.
HEJ ry sekä viisi jäsenjärjestöä ja vanhuneuvosto lähettivät 9.5. kaupungin johdolle yhteisen
kannanoton, aiheena ”Maailman toimivimman kaupungin eläkeläisjärjestöt haluavat mukaan
kaupungin kehittämiseen”. Yhdessä vanhusneuvoston kanssa järjestettiin 19.11. seminaari, jossa
aiheina olivat asuminen ja eläkeläisköyhyys.
Stadin ikäohjelman suunnitteluun on osallistuttu vaatimalla eläkeläisköyhyyden ja syrjäytymisen
torjuntaa, yhteisöllisyyden edistämistä sekä geriatrisen osaamisen lisäämistä sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Edellytämme, että digitaalisten palvelujen ohella kaupunki ylläpitää ja kehittää
muilla keinoilla järjestettyä viestintää. Tapahtumia, joihin HEJ:n edustajat osallistuivat:
12.4 Stadin ikäohjelman verkostoseminaari
19.9. Helsingin senioripalvelujen verkostoseminaari
18.11. Stadin ikäohjelman verkostoseminaari
HSL:n lippu- ja vyöhykeuudistusta ja HEJ:n tekemien aloitteiden vaiheita seurattiin. Tavoitteena
on, että lippujen kalleus ei estä aktiivista vanhuutta.
Eduskuntavaalit ja EU-parlamenttivaalit pidettiin keväällä. HEJ ry järjesti avoimia vaalipaneeleita
ikääntyneiden äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Tilaisuuksia oli Malmin järjestötalossa,
Kinaporin palvelukeskuksessa, Myllypuron asukastalossa ja ostoskeskuksessa sekä
Munkkiniemen palvelukeskuksessa.
Vapaaehtoistoimintaa jäsenjärjestöjen jäsenet tekivät runsaasti ja monipuolisesti kaupungin
monipuolisten palvelukeskusten yhteydessä.
HEJ osallistui Helsingin liikkumisohjelman toimeenpanoon ikäihmisten liikkumista käsittelevässä
työryhmässä, missä HEJ:n edustajana oli Olavi Nieminen. HEJ mainosti jäsenjärjestöilleen
kaupungin järjestämää tapahtumaa ”Ylös, ulos ja kulttuurilenkille” 9.10.Töölönlahdella ja osallistui
tapahtuman järjestelyihin. HEJ ry on 30.9. puoltanut kaupunginvaltuustolle Helsingin kunnallisten
eläkeläisten aloitetta, että ikääntyneille tärkeät liikuntapalvelut olisivat maksuttomia. Kaupunki
torjui ehdotuksen liikuntapalvelupäällikön vastauksella 13.11.2019.

Sote-palvelujen uudistamista käsittelevään Uusimaa 2019 –hankkeeseen ovat HEJ:n hallituksen
edustajat osallistuneet aktiivisesti. Tapahtumia:
8.4. Uusimaa 2019 työpaja
12.4. Kumaja-asiantuntijapoolin tapaaminen
16.8. Kumajan sote-tilaisuus
17.9. Järjestöjen digiverkoston tapaaminen
2.10. Uudenmaan sote-järjestöjen tulevaisuusfoorumi
Kotitalousvähennyksen pienentämistä HEJ ry vastusti 9.9. hyväksymällään julkilausumalla ja
lehtikirjoituksella.

Talous
HEJ ja kuusi sen jäsenjärjestöä olivat yhdessä hakeneet kaupungin sote-virastolta toimintaavustusta vuodelle 2019. Kaupungilta saatu avustus 56 000€ jaettiin sovitusti HEJ ry:n sekä
jäsenjärjestöjen käyttöön. Yhteishakumenettelyn jatkamisesta sovittiin sote-toimialan johdon
kanssa neuvottelussa 2.5.2019. Toiminta-avustuksia jaettaessa jakoperusteena käytettiin
järjestöjen ilmoittamia vuoden lopun jäsenmääriä.
Jäsenjärjestöt suorittivat HEJ ry:lle 50 euron vuotuista jäsenmaksua.

